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ПЕРЕДМОВА
Про заселення Донецького краю, пере-

творення його на локомотив технічної рево-
люції кінця ХІХ ст. та радянської «навздогін-
ної» модернізації, строкатий склад населення, 
його самобутню культуру, традиції, а також 
про непересічних особистостей та їх внесок у 
розвиток, як української, так і загальносвіто-
вої культури й науки, розповідають експона-
ти з археології, історії, мистецтва та побуту, 
що зберігаються у музейних фондах.

Станом на 2013 рік на державному об-
ліку в Донецькому обласному краєзнавчому 
музеї перебували 133 культурно-освітні та 
науково-дослідні заклади. На жаль, росій-
сько-українська війна, яка розпочалася на-

весні 2014 року, внесла свої корективи в їх 
розвиток і діяльність.

У каталозі йдеться про розташування, 
історію створення, колекції, експозиції та 
найцікавіші експонати 36 музеїв (включно з 
філіями) різного профілю та форм власності, 
які нині працюють на підконтрольній україн-
ській владі території Донецької області та є 
невід’ємною складовою загальнодержавного 
культурного надбання.

Інформацію про культурно-освітні та 
науково-дослідні заклади, фотографії екс-
позицій, колекцій і найбільш цікавих експо-
натів надали директори музеїв, за що автор 
щиро вдячний.

Ольга Довбня,
кандидат історичних наук, доцент,

завідувач сектору науково-освітньої та методичної роботи
Донецького обласного краєзнавчого музею
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Музей до 2014 року був одним із про-
відних науково-дослідних, культурно-освіт-
ніх, експозиційних та видавничих центрів не 
тільки Донеччини, а й усієї України, а його 
фонди налічували приблизно 150 тис. оди-
ниць зберігання. До складу закладу входи-
ли Великоанадольський музей лісу, Музей 
С. С. Прокоф’єва, Меморіальний музей-сади-
ба В. І. Немировича-Данченка та М. О. Кор-
фа, музей «Історії Великої Вітчизняної війни». 
На жаль, через бойові дії у Донбасі майже всі 
фонди музею на сьогодні втрачені для нашої 
держави. На території Донеччини, підкон-
трольній Україні, залишились три філії му-

зею: Великоанадольський музей лісу, Музей 
С. С. Прокоф’єва, Меморіальний музей-сади-
ба В. І. Немировича-Данченка та М. О. Кор-
фа. На їх основі наприкінці серпня 2016 року 
у місті Краматорськ було відновлено роботу 
Донецького обласного краєзнавчого музею.

Нині основними завданнями музею є 
пошук, збереження, дослідження та презен-
тація природної і культурної спадщини Доне-
цької області, відродження та розвиток ду-
ховно-національних цінностей. Заклад праг-
не бути інклюзивним та слугувати громаді 
рекреаційним та освітнім простором. Окрім 
цього, заклад здійснює заходи щодо охорони 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 
«ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»

84313, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Академічна, 84; 
тел.: (093) 052-03-45, 2-19-68; e-mail: dokm.ukr@gmail.com.
Графік роботи: вівторок – четвер з 9.30 до 17.00; п’ятниця з 9.00 до 15.45.

Фото 1. Будинок, в якому розміщується музей.
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культурної спадщини Донеччини. Зокрема, у 
2017 році співробітники музею брали участь 
в археологічних розкопках 6 курганів. Усі 
артефакти, виявлені під час досліджень, пе-
редані до його фондів і стали основою архе-
ологічної колекції.

Музей також активно займається ви-
давничою діяльністю. У 2017 р. і 2018 р. 
вийшли наукові видання «Донеччина: 
природа, люди, культура», в яких міс-
тяться статті з історико-краєзнавчої, му-
зеєзнавчої та археологічної тематики. У 
2018 р. також вийшов каталог-довідник 

«Героям слава!», в якому подається ін-
формація про пам’ятки, пов’язані з росій-
сько-українською війною на Донеччині, та 
уміщено фотографії обелісків, монументів, 
капличок, стел, хрестів, меморіальних до-
шок, установлених на честь загиблих ге-
роїв та цивільних громадян, графіті, поро-
джені війною. Співробітники музею разом 
з ГО «Товариство Олекси Тихого» також 
беруть участь у виданні альманаху «Степ/
Step. Нескорений український Донбас». На 
сьогодні надруковано два випуски україн-
ського часопису.

В. о. директора музею: 
ФІЛОНОВА КАТЕРИНА ЛЕОНІДІВНА.

Фото 2. Археологічні експонати музею.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 
«ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»



99

Фото 3. Видання музею.
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Фото 4. Експозиція виставки «Від кременю до кремнію».

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 
«ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»



1111

Один з перших музеїв подібного про-
філю в Україні, який розповідає про істо-
рію створення штучного лісу у степу, його 
значення для екології та економіки Донба-
су, а також про засновника – випускника 
Санкт-Петербурзького лісового інституту, 
поручика Корпусу лісничих Віктора Єгоро-
вича фон Граффа та наступників – лісни-
чих Л. Г. Барка, М. Я. Дахнова, Х. С. По-
лянського.

Створення музею розпочалося ще в 
1988 році. Спочатку на засіданні Волновась-
кої районної ради було ухвалене рішення про 
відкриття «Будинку природи». Пізніше, врахо-
вуючи значення степового лісорозведення для 
країни та великий обсяг зібраного матеріалу, 
було ухвалене рішення про створення Музею 
лісу та підпорядкування його Донецькому об-
ласному краєзнавчому музею. Офіційно за-
клад розпочав роботу в січні 1991 року.

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ МУЗЕЙ ЛІСУ
85727, Донецька область, Волноваський район, селище міського типу Графське, 
вул. Граффа, 7; 
тел: (095) 530-47-29; e-mail: vml.ua.@ukr.net.
Графік роботи: середа – неділя з 9. 00 до 16.30.

Фото 1. Будівля Великоанадольського музею лісу.
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Музей розташовується у будівлі 
(фото 1), побудованій в 1853 році для Ме-
теорологічної обсерваторії за зразком Маг-
нітної обсерваторії при Гірничому інституті у 
Санкт-Петербурзі, в якій понад рік проживав 
В. Є. Графф зі своєю родиною.

У фондах музею зберігається 1 553 оди-
ниці експонатів, а у 7-ми залах музею роз-
міщуються експозиції, які не тільки розпо-
відають про історію Великоанадольського 
лісництва та лісової школи, починаючи з 
1843 року й до сьогодення, але й про життя 
та діяльність В. Є. Граффа та його наступни-
ків. Зокрема, численні природничі експонати 

та діорами знайомлять з унікальною флорою 
та фауною цього першого штучного лісу в 
українському степу, а етнографічні колекції 
виставкового залу заохочують зануритися 
в атмосферу побуту кінця ХІХ ст. – почат-
ку ХХ ст. Екскурсійна ж програма включає 
також огляд кімнати лісника, дендропарків 
лісового технікуму, будинку колишньої лі-
сової школи, ділянки лісу, де збереглися ще 
посадки дуба, закладені В. Є. Граффом.

За бажанням гостей музею його співро-
бітники можуть організувати пішу оглядову 
екскурсію по Головній алеї Великоанадоль-
ського лісу.

Завідувач відділу: 
КАШЕНЕЦЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА.

Фото 2. Експонати музею – стіл і сейф 
(кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.), 

які належали М. Я. Дахнову.
Фото 3. Великоанадольський ліс.

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ МУЗЕЙ ЛІСУ



1313

Присвячений життю та творчості вче-
ного, педагога, просвітника, публіциста, 
громадського діяча Миколи Олександрови-
ча Корфа (1834–1883 рр.) й режисера, дра-
матурга, театрального реформатора, одно-
го з засновників Московського художнього 
театру Володимира Івановича Немирови-
ча-Данченка (1858–1943 рр.). Музей розта-
шовується в одному з мальовничих куточків 
Донеччини, на березі річки Мокрі Яли у са-
дибному будинку ХІХ ст. (фото 1). Поблизу 

меморіального комплексу розкинувся парк 
(фото 2), який нині є ландшафтним заказни-
ком місцевого значення.

Згідно з рішенням Донецької облради 
народних депутатів трудящих за № 724 від 
17 грудня 1969 року уперше садиба була взя-
та під охорону як пам’ятка історії місцевого 
значення. Відкриття ж Меморіального музею 
відбулось у 1992 році відповідно до рішення 
Донецького облвиконкому. З 1993 року за-
клад є філією Донецького обласного краєз-

МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-САДИБА 
В. І. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА ТА М. О. КОРФА

85582, Донецька область, Великоновосілківський район, село Нескучне, 
вул. Немировича-Данченка, 46;
тел. (066) 162-31-36, (098) 221-78-59; e-mail: mussadnd@gmail.com.
Графік роботи: понеділок – неділя з 8. 00 до 17.00.

Фото 1. Музей-садиба 
В. І. Немировича-Данченка та М. О. Корфа. Фото 2. Ландшафтний заказник.
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навчого музею. Окрім цього, згідно з нака-
зом Міністерства культури і мистецтв України 
за № 393 від 15 червня 1993 року музей є 
пам’яткою історії національного значення, а 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України за № 1761 від 27 грудня 2001 року 
внесений до державного реєстру нерухомих 
пам’яток України.

Експозиція музею розміщується в 6-ти 
залах, а його інтер’єр не тільки зберігає коли-
шню обстановку будинку-садиби (фото 3-4), 

але й передає неповторну атмосферу куль-
турного осередку початку ХХ століття. У ше-
сти експозиціях представлені особисті речі 
М. О. Корфа, В. І. Немировича-Данченка та 
його дружини Катерини: друковані видання, 
фото, костюми, театральні реквізити, меблі, 
найстарішим експонатом серед яких є піані-
но 1838 року.

В окремій виставковій залі експонують-
ся роботи митців, як місцевих, так і з інших 
регіонів України.

Завідувач відділу: 
ГЛУШКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА.

Фото 3. Інтер’єри музею

МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-САДИБА 
В. І. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА ТА М. О. КОРФА
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У 1990 році виконавчим комітетом Доне-
цької облради народних депутатів було ухва-
лене рішення про створення в селі Червоному 
(нині – Сонцівка) меморіального комплексу, 
присвяченого життю та творчості видатно-
го піаніста, диригента та композитора Сергія 
Сергійовича Прокоф’єва (1891–1953 рр.).

Офіційно музей був відкритий у 
1991 році на честь сторіччя з дня народ-
ження видатного уродженця Донеччини в 
будівлі колишньої сільської школи, збудо-
ваної у стилі модерн (фото 1), де викла-
дачем працювала мати, Марія Григорівна 
Прокоф’єва. Окрім колишньої школи, в 

МУЗЕЙ С. С. ПРОКОФ’ЄВА
85374, Донецька область, Покровський район, село Сонцівка, вулиця Центральна, 2-а; 
тел.: (050) 952-28-30; e-mail: musprkfv@ukr.net.
Графік роботи: середа – неділя з 8. 00 до 17.00.

Фото 1. Будівля Музею С. С. Прокоф’єва.
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селі зберіглася сільська церква, де хрести-
ли майбутнього музиканта та є поховання 
його родичів.

Музейні експозиції розміщуються у 
трьох залах й розповідають про життя і твор-
чість Сергія Сергійовича. Так, основні теми 
експозиції першого залу – дитинство й роки 
навчання в Петербурзькій консерваторії, де 
вчителями С. С. Прокоф’єва були видатні му-
зиканти: М. А. Римський-Корсаков, А. К. Ля-
дов, М. М. Черепнін, а центральне місце в ній 
займає рояль «Шредер» (фото 3).

Про концертну та композиторську діяль-
ність Прокоф’єва розповідають матеріали дру-
гого залу. Речі, які належали Сергію Сергійови-
чу, твори, видані за його життя, журнали, га-
зети, фотографії друзів і виконавців передають 
атмосферу музичного життя країни тих років.

Третій зал музею розповідає про зв’я-
зок творчості Прокоф’єва з Україною, про 
постановку музичних творів композитора на 

сценах провідних театрів нашої країни, про 
видання книжок, випуск марок, виготовлен-
ня конвертів, присвячених ювілеям великого 
майстра. Експозиція розповідає також про 
фестивалі та конкурси, що проводилися на 
батьківщині композитора в різні роки, в тому 
числі й про відомий фестиваль «Прокоф’єв-
ська весна».

За бажанням гостей музею його спів-
робітники можуть організувати оглядову 
екскурсію селом з відвідуванням Свято-Пе-
тро-Павлівської церкви (1840 р.), у якій 
хрестили маленького Сергійка, та пам’ятного 
знаку на місці садиби Прокоф’євих, а також 
перегляд документальних фільмів про жит-
тя Прокоф’єва й прослуховування записів 
творів композитора. Зі свого боку, для дітей 
проводяться майстер-класи з виготовлення 
ляльки-мотанки або квест «Петя і вовк» за 
симфонічною казкою Сергія Прокоф’єва.

Завідувач відділу: 
ПУЗІК ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА.

Фото 2. Фрагмент інтер’єру музею. Фото 3. Рояль «Шредер».

МУЗЕЙ С. С. ПРОКОФ’ЄВА
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До 2014 р. музей був одним із най-
більших художніх музеїв сходу України, де 
зберігалося понад 15 тис. творів живопи-
су, графіки, скульптури. Музейна експози-
ція формувалася у другій половині ХХ ст., 
а в залах експонувалися твори, як захід-
ноєвропейських митців XVIII ст. (Джорджа 
Доу, Якопо Амігоні, Марчелло Баччарел-

лі), так і митців Російської імперії (І. Ай-
вазовського, В. Сурикова, І. Шишкіна, 
В. Сєрова, В. Васнєцова, Б. Кустодієва). 
Унаслідок російської агресії музейні скар-
би залишилося у Донецьку, тому закладу 
довелося відроджуватися з нуля.

Заклад має дві виставкові зали, а май-
же два десятки працівників відроджують 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 
«ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ»

84205, Донецька область, місто Дружківка, вул. Соборна, 6;
тел.: (050) 50-48-092; e-mail: donoblhudmuzey@gmail.com.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8.00 до 17.00.
Субота та неділя – за домовленістю.

Фото 1. Панно «Ткана Україна».
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музейну справу і проводять культурологічні 
заходи: виставки, екскурсії, семінари, май-
стер-класи, ведуть дитячі гуртки, пленери. 
У цих мистецьких заходах беруть участь не 
лише майстрі Донеччини, але й інших регіо-
нів, а також країн далекого зарубіжжя, а їх 
роботи поповнюють музейний фонд.

Відвідувачі закладу можуть придбати 
буклети поточних виставок малярства й 
живопису, друковані методичні посібники, 
зокрема з виготовлення ляльки-мотанки.

Одним з найяскравіших експона-
тів музею по праву можна вважати панно 

«Ткана Україна», розмір якого становить 
300×500 см та має вигляд мапи нашої дер-
жави, кожна адміністративно-територіаль-
на одиниця якої зіткана в техніці, прита-
манній певному регіонові (фото 1). У ство-
ренні панно брали участь 17 майстрів із 
13 областей України, а куратором проекту 
є Дарина Алєксєєнко. Над виготовленням 
«кордону країни», довжина якого стано-
вить 27 метрів, працювало понад 60 осіб.

Філією закладу є Музей народної архі-
тектури, побуту та дитячої творчості, який 
розташовується у селі Прелесне.

Директор музею: 
НОВОСЕЛЬСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ.

Фото 2. Пленерна практика. Фото 3. Майстер-клас з писанкарства.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 
«ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ»
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Заснований у 1983 році з ініціати-
ви краєзнавця, художника, організато-
ра дитячої художньої студії «Синій птах» 
(1973–1988 рр.) Олександра Івановича 
Шевченка (1926–2010 рр.) та є єдиним 
музеєм під відкритим небом у східному 
регіоні України. У 1992 році музей у Пре-
лесному одержав статус державного й 
став філією Донецького обласного худож-
нього музею.

Архітектурний комплекс закладу 
складається з пам’яток народного будів-
ництва, які звозили з сіл Сидорове, Маяки 
Слов’янського району, а також з села Бри-
гадирівка Харківської області. В інтер’є-
рах представлені різноманітні знаряддя 
праці, предмети побуту, твори народного 
декоративно-ужиткового мистецтва: ви-
шиванки, картини, одяг, меблі, музичні 
інструменти, вироби гончарів та різьбярів, 

МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ, 
ПОБУТУ ТА ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

84161, Донецька область, Слов’янський район, село Прелесне, вул. Шкільна, 2-А; 
тел.: (050) 136-79-92; e-mail: dohm@ukr. net.
Графік роботи: середа – неділя з 9.00 до 16.30.

Фото 2. Селянська хата (кінець ХІХ ст.) 
та вітряк (середина XІХ ст.).

Фото 1. Кузня. Початок ХХ ст.
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які є пам’ятками матеріальної та духовної 
культури мешканців Слобідської України 
ХIХ ст.– початку ХХ ст.

Особливу увагу відвідувачів приверта-
ють чотиристінний дерев’яний білений буди-
нок з дахом, вкритим очеретом, – типове се-
лянське житло Слобідської України XІХ – по-
чатку XX ст., та вітряк, якому майже 200 ро-
ків (фото 2). Окрім цього, у музеї постійно 

діє виставка робіт О. І. Шевченка та учнів 
дитячої народної студії «Синій птах», які ек-
спонувалися у багатьох містах України, на 
міжнародних виставках дитячої творчості й 
відзначені медалями, дипломами, преміями.

Доброю традицією вже стало прове-
дення на території музею фольклорно-етно-
графічних свят, в яких можуть узяти участь 
й усі охочі.

Завідувач відділу: 
ТІШИНА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА.

Фото 3. Комора. Початок ХХ ст. Фото 4. Обладнання кузні. 
Початок XX ст.

МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ, 
ПОБУТУ ТА ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
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Розташовується поблизу підніжжя 
крейдяних (Святих гір), на правому бе-
резі ріки Сіверський Донець й складаєть-
ся з пам’яток історії й культури ХVII–ХХ ст. 
(фото 2). Серед них: пам’ятки архітектури 
ХVII–ХІХ ст. Святогірської Свято-Успенської 
Лаври (фото 5-7), руїни садиби власників 
Святогірського маєтку Потьомкіних ХІХ ст., 
пам’ятник монументального мистецтва по-

чатку ХХ ст. (фото 9), меморіальний комп-
лекс Другої світової війни на горі Артема, 
пам’ятник на могилі лейтенанта В. М. Ками-
шева (фото 8). У зв’язку з історичною, куль-
турною та художньою цінністю цих пам’яток, 
комплекс 27 травня 1980 року згідно з По-
становою ЦК Компартії України й Ради Міні-
стрів УРСР за № 365 отримав статус держав-
ного історико-архітектурного заповідника.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА 
У М. СВЯТОГІРСЬКУ»

84130, Донецька область, місто Святогірськ, вул. Зарічна, 3, корп. № 20; 
тел.: (06262) 5-33-64, 5-51-63; e-mail: sgiaz@slav.dc.ukrtel.net.
Графік роботи: середа – неділя з 9.00 до 16.30.

Фото 2. Державний історико-архітектурний заповідник 
у місті Святогірську.

Фото 1. Будівля історичного музею 
Державного історико-архітектурного заповідника 

у місті Святогірську.
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Нині в основному фонді музею збері-
гається 4 117 експонатів, а в науково-допо-
міжному – 15 856 одиниць. Частина з них 
виставлена в експозиції історичного музею 
(фото 3, 4), створеного на початку ХХІ ст. й 
розташованого в одному з приміщень лавр-
ського архітектурного ансамблю на схід від 
Успенського собору XIX ст. (корпус № 6, 
фото 1). П’ять експозиційних залів музею, 
кожен з яких присвячений окремому істо-
ричному періоду в житті Святих Гір, відтво-

рюють картину еволюції культурного сере-
довища Святогір’я, починаючи з часів пер-
ших поселень стародавньої людини кам’яно-
го віку.

З метою популяризації історії Слобід-
ської України та збереження національної 
культурної спадщини співробітниками за-
повіднику щорічно проводяться тематичні 
конференції, присвячені актуальним питан-
ням, а за їх результатами видаються наукові 
збірники.

Директор  заповіднику: 
ШАРАБАН СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА.

Фото 3. Експозиція історичного музею 
«Господарське життя та побут населення 

Подінців’я в стародавні часи».

Фото 4. Експозиція історичного музею 
«Садиба XIX ст.».

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-
АРХІТЕКТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА У М. СВЯТОГІРСЬКУ»
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Фото 5. Миколаївський храм 
Святогірської Свято-Успенської Лаври 

(ХVII ст., українське бароко).

Фото 6. Покровська церква 
Святогірської Свято-Успенської Лаври 

(перша половина ХІХ ст.).

Фото 7. Успенський Собор Святогірської 
Свято-Успенської Лаври (середина ХІХ ст.).
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Фото 9. І. П. Кавалеридзе (1887–1978 рр.). 
Пам’ятник Артему (Ф. А. Сергєєву) 

(1927 р., виконаний у стилі кубізм, висотою у 22 м (разом з постаментом – 27-28 м), 
загальна площа монументу становить 400 м², а вага – приблизно 800 т).

Фото 8. Пам’ятник на могилі 
лейтенанта В. М. Камишева.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК 
У МІСТІ СВЯТОГІРСЬКУ»
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Заснований 6 лютого 1920 року з іні-
ціативи та під керівництвом І. П. Коваленка 
й розташований в історичній будівлі колиш-
нього земського учбово-ремісничого будин-
ку-притулку для інвалідів (фото 1). Упродовж 
1920–1950-х рр. назва закладу постійно змі-
нювалася. Сучасну він дістав у 1989 р. унас-
лідок поверненням місту історичної назви.

В основу колекції покладено зібрання 
музеїв і бібліотек маріупольських гімназій, 
наочного приладдя будинку інвалідів. Що-
річні експедиції, які проводили наукові спів-
робітники музею в 1920–1930-ті рр., сприя-
ли створенню археологічної, етнографічної, 
геологічної та інших колекцій. За їх участю 

також були створені перші природні запо-
відники: у 1926 р. – «Хомутовський степ», у 
1927 р. – «Білосарайська коса» та «Кам’яні 
Могили», які підпорядковувалися музею. Під 
час німецько-фашистської окупації заклад 
не припиняв свою діяльність, але втратив 
частину експонатів і змінив структуру екс-
позицій. Після звільнення міста в 1943 році 
експозиції оновилися.

Наприкінці 1970-х – на початку 
1980-х рр. зали відділу природи, історії до-
радянського періоду, радянського суспіль-
ства та сучасності були оформлені в новому 
стилі. Структура експозицій зберігається й 
донині.

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»
87500, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Георгіївська, 20;
тел.: (0629) 33-54-34; e-mail: muzmar95@gmail.com.
Графік роботи: середа – неділя з 9.00 до 17.00.

Фото 1. Будівля Маріупольського краєзнавчого музею.
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Загальна кількість експонатів у фондах му-
зею складає 66 145 одиниць, з них 58 471 пред-
мет зберігається в основному фонді. Серед них 
особливу увагу відвідувачів привертають грамо-
ти Катерини II та Олександра I християнам-гре-
кам, виведеним з Кримського ханства, архів Ма-
ріупольського грецького суду, в археологічній 
колекції – матеріали Маріупольського могильни-
ка епохи неоліту, зібрання кам’яних половець-
ких баб тощо. Упродовж 2010–2015 рр. за спри-
яння музею здійснено археологічне дослідження 
багатошарового поселення Кальміус, унаслідок 
чого поповнилася й археологічна колекція.

При музеї постійно працює Маріу-
польське товариство краєзнавців, а та-
кож розвивається власна видавнича ді-
яльність. Зокрема, відвідувачі можуть 
придбати «Маріупольський краєзнавчий 
збірник», набори листівок «Маріупольські 
метаморфози», буклети «Про устрій хри-
стиян-греків виведених з Криму», путів-
ники «Природний туризм», «Археологічні 
знахідки в Маріуполі».

Маріупольський краєзнавчий музей 
має дві філії: Музей народного побуту та Ху-
дожній музей імені А. І. Куїнджі.

Директор музею: 
КАПУСТНІКОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА.

Фото 2. Експозиція відділу історії.

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»
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Фото 4. Експозиція відділу сучасності.

Фото 3. Експозиція відділу природи.
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Створений 26 травня 1989 р. на осно-
ві відділу етнографії та побуту мешканців 
Приазов’я Маріупольського краєзнавчого 
музею унаслідок перепрофілювання Мемо-
ріального будинку-музею А. О. Жданова. З 
1 травня 1993 р. має сучасну назву. Роз-
міщується у будівлі, яка є пам’яткою ар-
хітектури кінця 
XIX ст. (фото 1).

Експозиція 
музею характери-
зує господарські 
та культурно-по-
бутові процеси, 
що відбувалися у 
Приазов’ї напри-
кінці XVIII ст. – 
на початку XX ст. 
й складається зі 
знарядь праці, 
предметів побу-
ту, зокрема одягу, 
тканин, прикрас, 
посуду, меблів 
українців, росі-
ян, греків, євреїв, 
німців – основних 
етносів, які коло-
нізували Північне 
Приазов’є у цей 
період. При цьому 
найбільш широко 
представлена на-

родна культура українського та грецького 
населення. На подвір’ї ж музею створено ет-
нокомплекс просто неба (млин, кузня, гон-
чарна майстерня тощо).

Слід зазначити, що формуван-
ня музейної колекції розпочалося ще в 
1920-ті рр., а нині етнографічне зібрання 

МУЗЕЙ НАРОДНОГО ПОБУТУ
87515, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Георгіївська, 55; 
тел.: (0629) 33-52-07; e-mail: muzmar95@gmail.com.
Графік роботи: середа – неділя з 9.00 до 17.00.

Фото 1. Будівля Музею народного побуту.
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Завідувач відділу: 
ЧАПЛИНСЬКА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА.

налічує 5 тис. музейних предметів, серед 
яких особливе значення мають експона-
ти, що відображають матеріальну культу-
ру греків: килими, настінні ткані прикраси 
(тохма), вишиті сорочки та весільні плат-

ки, жіночі головні убори (періфтар), жіночі 
прикраси, пояси, металевий посуд, писан-
ки тощо.

Відвідувачі музею можуть придбати пу-
тівник.

Фото 2. Експозиція «Побут українців 
Північного Приазов’я. Кінець XIX ст. 

– початок XX ст.».

Фото 3. Експозиція «Побут німців Північного Приазов’я. 
Кінець XIX ст. – початок XX ст.».
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Заснований 29 жовтня 2010 року й 
розташовується в історичній частині міста, 
у будівлі, побудованій на початку минулого 
століття в стилі модерн (фото 1). Колекція 
музею налічує 650 живописних, 960 графіч-
них робіт, 150 скульптур, понад 300 одиниць 
декоративно-прикладного мистецтва.

На першому поверсі у трьох залах розмі-
стилися експозиції, які розповідають про жит-
тя й творчість Архипа Івановича Куїнджі: фо-
тографії, документи, листи, предмети меблів 
того часу. Але головне – це картини великого 
майстра. У музеї представлені як копії, так й 
оригінали робіт митця: ескіз «Червоний захід» 

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ А. І. КУЇНДЖІ
87515, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Георгіївська, 58;
тел.: (0629) 33-32-09; e-mail: muzmar95@gmail.com.
Графік роботи: середа – неділя з 9.00 до 17.00.

Фото 1. Будівля Художнього музею імені А. І. Куїнджі.



3131

(фото 2), два етюди «Осінь. Крим» і «Ельбрус». 
В експозиції 4-го залу на першому поверсі пред-
ставлені живописні та графічні роботи сучасни-
ків А. Куїнджі: І. Айвазовського, А. Боголюбо-
ва, В. Верещагіна, М. Дубівського, Л. Лагоріо, 
І. Шишкіна, портрет Куїнджі (фото 3), автором 
якого є учень Архипа Івановича – Г. Калмиков.

Експозиційні зали другого поверху му-
зею використовуються для експонування 
картин маріупольських художників, прове-
дення виставок мистецтвознавчої спрямова-
ності. У залах передбачено проведення інте-
рактивних програм, лекцій, зустрічей, камер-
них музичних вечорів, демонстрація фільмів.

Справжньою окрасою експозиції 
стали твори маріупольських художників, 
заслужених художників України Н. Бен-
дрика, П. Кота, а також картини Л. Гаді, 
Ю. Злидня, І. Бертякова, Г. Пришедько, 
В. Арнаутова. Незважаючи на відмінність 
творчих методів живописців, картини яких 
експонуються в залах художнього музею, 
їх об’єднує те, що вони виконані в кращих 
традиціях реалістичного мистецтва.

Відвідувачі музею можуть придбати 
путівник, а також ознайомитися з катало-
гами музею та іншими друкованими видан-
нями.

Завідувач відділу: 
БУЛІ ТЕТЯНА ЮРІЇВНА.

Фото 2. Ескіз картини А. І. Куїнджі «Червоний захід» 
(1898–1908 рр., папір на полотні, олія).

Фото 3. Г. Калмиков. Портрет 
А. Куїнджі (1910 р., полотно, олія).
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Заснований у 1973 р. в якості ви-
ставкового залу імені Архипа Куїнджі. У 
2004 році реорганізований у Центр су-
часного мистецтва і культури (фото 1). У 
2005 році в межах його експозиції орга-
нізований унікальний Музей медальєрного 
мистецтва імені Юхима Харабета (1929–
2004 рр.) – скульптора, художника-меда-
льєра, почесного громадянина Маріуполя, 
автора понад 500 робіт, зокрема символіки 
Маріуполя та Почесного знака Президента 
України (фото 2).

В Україні історія медальєрного мис-
тецтва нараховує понад 250 років, а кращі 
його традиції лягли в основу створення цьо-
го музею. Площа музею становить 60 м², а 
700 робіт митця, виконаних з різних мета-
лів і сплавів, розміщуються на 18 стендах 
(фото 3).

Основною метою Центру сучасного 
мистецтва і культури є популяризація ро-
біт митців не тільки серед мешканців мі-
ста, але й у світі. Зокрема, Центр актив-
но підтримує молодих обдарованих мит-

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
«МІСЬКИЙ ЦЕНТР СУЧАСНОГО 

МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ ІМ. КУЇНДЖІ»
87500, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Металургів, 25; 
тел.: (0629) 33-22-26; e-mail: kuindzycentre@gmail.com.
Графік роботи: вівторок – неділя з 9.00 до 17.00.

Фото 1. Будівля Центру. Фото 2. Музей медальєрного мистецтва 
ім. Ю. Харабета.
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ців Північного Приазов’я, співпрацюючи з 
різними молодіжними організаціями міста, 
проводить виставки та широкомасштаб-
ні культурні заходи. Фактично з моменту 
свого створення перетворився на осере-
док культурного життя не тільки Північ-
ного Приазов’я, але й країн ближнього та 
дальнього зарубіжжя. Так, у 2007, 2012 
та 2016 роках на його базі відбувся Між-
народний фестиваль мистецтв «Меморіал 
А. І. Куїнджі». Окрім цього, Центр щорічно 
бере участь у Всеукраїнському фестивалі 
народних майстрів «HANDMADE EXPO».

Культурно-освітній заклад скла-
дається з експозиційної площі (фото 4) 
та художніх фондів, в яких зберігається 

2 147 експонатів. Самі ж музейні експози-
ції являють собою тематично-філософські 
та формотворчі пошуки сучасних митців: 
від графіки до живопису, від реалізму до 
різностороннього прояву постмодерніст-
ських течій в мистецтві. А до найбільш 
цікавих можна віднести роботи Анатолія 
Манохіна «Кличу живих, тужу за мертви-
ми» (фото 5), Сергія Аленгоза «Танець» 
(фото 6), Емми Андрієвської «Над хмара-
ми – як вшанування Леонардо да Вінчі» 
(фото 7), Олександра Клименка «Володи-
мирська ікона Божої матері» (фото 8). Їх 
автори передали в дар Центру.

Відвідувачі музею можуть також озна-
йомитися з каталогами музею.

Директор музею: 
ВОЛКОВА ІРИНА ІГОРІВНА.

Фото 3. Експозиція Музею медальєрного мистецтва 
ім. Ю. Харабета.

Фото 4. Експозиція Центру.
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Фото 5. Анатолій Манохін. 
Кличу живих, тужу за мертвими 
(1990 рік, полотно, олія, 150×110).

Фото 6. Сергій Аленгоз. 
Танець (2006 рік, папір, змішана техніка, 38,4×19,6).

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
«МІСЬКИЙ ЦЕНТР СУЧАСНОГО 
МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ ІМ. КУЇНДЖІ»
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Фото 7. Емма Андрієвська. 
Над хмарами – як вшанування Леонардо да Вінчі 

(2012 рік, полотно, акрил, 140×100).

Фото 8. Олександр Клименко. 
Володимирська ікона Божої матері 

(2014 рік, кришка з-під снарядів, темпера, 
сусальне золото, 53,5×30).
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Створений у 1987 р. з ініціативи заслуже-
ного працівника культури, почесного громадя-
нин міста Маріуполя й селища Сартана Папуша 
Івана Агафоновича. У 1991 р. музею було на-
дано статус народного. Спочатку його експози-
ції відтворювали історію колгоспу імені Карла 
Маркса, а в 1997 р. заклад був реорганізова-
ний у Музей історії та етнографії греків Приа-
зов’я й став філією Маріупольського краєзнав-
чого музею. З 2016 р. є самостійною одиницею.

Експозиції музею розповідають про істо-
рію переселення греків-християн з Кримського 
ханства у Північне Приазов’я в другій половині 
XVIII ст., колонізацію краю, обряди та звичаї. 

У виставковому ж залі постійно відбувається 
презентація робіт майстрів декоративно-при-
кладного мистецтва, місцевих художників, зу-
стрічі з цікавими людьми, поетами, композито-
рами й краєзнавцями.

На сьогодні у фондах музею зберігаєть-
ся понад 3 865 експонатів, зібраних з усіх сіл 
Приазов’я, але на цьому працівники музею не 
думають зупинятися.

Відвідувачі закладу можуть відчути міс-
цевий колорит, узявши участь в інсценуванні 
весільного обряду, проспівавши грецькі «ще-
дрівки», почувши старовинні народні пісні, від-
відавши майстер-класи з носіння національно-
го головного убору «перифтар» і традиційного 
одягу, а також ознайомившись з приготуванням 
страв національної кухні. Дізнатися про цікаві 
моменти з життя грецького селища різних пе-
ріодів можна під час пішої екскурсії Сартаною.

Працівники музею тісно співпрацюють з 
Федерацією грецьких товариств України, Сар-
танским грецьким товариством «Еліни Приа-
зов’я», школами, ліцеями, коледжами Марі-
уполя. Окрім цього, беруть активну участь 
у житті міста і грецьких сіл Північного Приа-
зов’я, репрезентуючи етнографію, культуру, 
національну кухню маріупольських греків на 
різних святах, фестивалях і конкурсах.

Слід також зазначити, що музей відві-
дали сотні делегацій з різних куточків світу: 
Греції, Кіпру, Італії, Америки, Японії. Зокре-

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
«МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ТА ЕТНОГРАФІЇ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я»

87529, Донецька область, селище міського типу Сартана, вул. Генерала Куркчи, 37-а; 
тел.: (06295) 4-02-78; e-mail: etno_myzei@ukr.net.
Графік роботи: понеділок - субота з 8.30 до 16.45.

Фото 1. Будівля Музею історії та етнографії 
греків Приазов’я.
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ма, у 2008 р. працівники музею мали честь 
приймати у себе Президента Республіки Гре-
ція Каролоса Папуляса, а також Генеральних 
консулів Греції в Маріуполі. Останні підтри-
мують музей фінансово.

Музейники активно займаються й на-
уковою діяльністю. Так, засновник закладу 
Іван Папуш та знавець історії греків уза-
гальнив свої пізнання, видавши в 1996 році 
два томи «Історії стародавньої Греції», які 
стали методичною літературою для студен-
тів вишів, технікумів, учнів шкіл. У наступні 
роки ним була опублікована низка краєзнав-
чих праць: в 2000 році – «Творча діяльність 
греків Приазов’я періоду 1878–2000 рр.»; 
«Греки Приазов’я в роки Великої Вітчизняної 
війни»; в 2002 році – «Сартана – минуле і 
сьогодення. 1778–2011 рр.»; в 2005 році – 
«Історія та творчість греків Приазов’я»; в 

2007 році – «Народній освіті селища Сарта-
на – 100 років». Зі свого боку, директорка 
музею Тетяна Богадиця видала також низку 
книг: у 2009 р. – «Обрядовий фольклор гре-
ків Приазов’я та «Кухня греків Приазов’я», 
у 2013 р. – «Традиційний одяг греків Приа-
зов’я». За останню публікацію авторка була 
нагороджена дипломом лауреату конкурсу 
«Краща книга – 2013».

Директор музею: 
БОГАДИЦЯ ТЕТЯНА КУЗЬМІВНА.

Фото 2. Експозиція «Історія, побут та культура греків Північного Приазовя. Початок ХІХ ст.».
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Заснований виконкомом Волноваської ра-
йонної Ради депутатів трудящих згідно з рішен-
ням за № 11 від 1 червня 1977 року. Спочатку 
функціонував на громадських засадах й розта-
шовувався в колишньому приміщені районної 
ради, побудованому в 1935 році. Офіційно му-
зей був відкритий 29 жовтня 1977 року як від-
діл Донецького обласного краєзнавчого музею 
(фото 1). В 1992 році став самостійною одини-
цею й отримав статус державного, а з 1 січня 
2000 року був переймено-
ваний у Волноваський ра-
йонний краєзнавчий музей. 
Філіями музею відповідно 
до рішення районної ради 
за № V-28-399 від 26 лю-
того 2010 р. є Благодатнен-
ський, Валер’янівський, Ми-
кільський, Новотроїцький та 
Стрітенський народні музеї.

У музеї діють такі по-
стійні експозиції, як «При-
рода нашого краю», «Іс-
торія краю з давніх часів 
до кінця XIX ст.» (фото 2), 
«Селянська українська 
хата середини ХIX – почат-
ку XX ст.» (фото 3), «Се-
лянська хата греків Приа-
зов’я кінця XIX – початку 
XX століття» (фото 4), «За 

волю України» (фото 5), а основний фонд на-
лічує 18 624 предмети, серед яких найбільш 
цінними є київська гривня, голова скіфської 
кам’яної баби, ткацький верстат, січкарня.

Музей проводить тематичні й оглядо-
ві екскурсії, виставки, зустрічі, уроки наро-
дознавства, краєзнавства.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»

85700, Донецька область, місто Волноваха, вул. Героїв, 51 ОМБр, 4;
тел.: (06244) 4-11-38; е-mail: museum_volnovaha@ukr. net.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8.00 до 17.00; субота з 8.00 до 16.00.

В. о. директора музею: 
ГУСТЕРА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА.

Фото 1. Будівля Волноваського районного краєзнавчого музею.
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Фото 3. Експозиція «Селянська українська хата середини ХIX – початку XX ст.».

Фото 2. Експозиція 
«Історія краю з давніх часів до кінця XIX ст.».
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Фото 5. Експозиція «За волю України».

Фото 4. Експозиція 
«Селянська хата греків Приазов’я кінця XIX – початку XX століття».

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОННИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»
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Заснований 26 січня 1983 р. на громад-
ських засадах відповідно до рішення викон-
кому Старченківської сільської ради за № 12. 
У короткий термін його працівники сформу-
вали музейний фонд, в якому налічувало-
ся 1 600 експонатів. Згодом музей отримав 
статус народного, а згідно з рішенням Воло-
дарської районної ради від 9 грудня 2011 р. 
став комунальним закладом «Музей історії 
села Старченкове Володарського району До-
нецької області». У рамках проведення де-
комунізації в 2016 р. отримав сучасну назву. 
Слід також додати, що музей розміщується 
у приміщенні сільського центру культури і 
спорту, побудованому ще в 1871 р. (фото 1).

Нині в його основному фонді збері-
гається 5 236 експонатів, а в науково-до-
поміжному – 1 507. Серед них – предмети 
побуту ХІХ–ХХ ст., сільськогосподарські зна-
ряддя праці, предмети інтер’єру, декоратив-
но-ужиткової творчості, фото-, кіно-, аудіо-
техніка ХХ ст., фронтові листи, бойові, тру-
дові та спортивні нагороди мешканців села 
тощо.

Стаціонарна експозиція музею роз-
ташована у 4-х залах загальною площею 
у 150м2, й розповідає нам про історію села 
від часів його заснування до сьогодення 
(фото 2, 3). Окрім цього, в музейній гале-
реї демонструються роботи місцевих май-
стрів декоративно-ужиткової творчості та 
художників-аматорів. А в експозиції просто 
неба «Кам’яні пам’ятки історії» представлені 
28 великогабаритних експонатів.

Працівники музею брали активну 
участь у виданні нарисів «Всё это из нашей 
истории строки…», присвячених 90-річчю 
Володарського (Нікольського) району, а за-
раз готують до публікації фотоальбом «Тем-
рюк і темрючани. Фотолітопис села»

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«МУЗЕЙ ІСТОРІЇ СЕЛА ТЕМРЮК 

НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
87020, Донецька область, Нікольський район, село Темрюк, вул. Шкільна, 28; 
тел.: (095) 9445007.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8.00 до 17.00; субота з 9.00. до 12.00.

Директор музею: 
СИДОРЕНКО НЕЛЯ ГРИГОРІВНА.

Фото 1. Будівля, в якій розташовується 
музей історії села Темрюк.
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Фото 3. Інтер’єрна експозиція 
«Побутова культура мешканців села (друга половина ХХ ст.)».

Фото 2. Етнографічна експозиція музею.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«МУЗЕЙ ІСТОРІЇ СЕЛА ТЕМРЮК 
НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»
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Заснований у 1967 році як народний 
історико-краєзнавчий музей й був розташо-
ваний у старовинній будівлі міста – будин-

ку власника Гродівського рудника інженера 
А. Казарінова. Свої двері для відвідувачів за-
клад відчинив 21 червня 1967 року.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ПОКРОВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ»

85300, Донецька область, місто Покровськ, вул. Європейська, 22; 
тел.: (06239)2-09-45; е-mail: ist.museum_pokrovsk@i.ua.
Графік роботи: понеділок – четвер з 8.00. до 17.00; п’ятниця з 8.00. до 15.45; 
субота – неділя з 8.00. до 16.00. У літній час: субота й неділя – вихідні.

Фото 1. Будинок, в якому розташовується Покровський історичний музей.
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Ініціаторами створення музею та пер-
шими екскурсоводами були краєзнавці-ен-
тузіасти Тихон Володимирович Коробко, 
Ілля Омелянович Надєєв, Іван Гаврилович 
Латинін, Лідія Борисівна Галіна, а його екс-
позиції висвітлювали буремні події рево-
люції 1905–1907 рр., визвольних змагань 
1917–1921 рр., Другої світової війни.

У 1971 році музей отримав статус дер-
жавного й став відділом Донецького облас-
ного краєзнавчого музею, а в 1982 році пе-
реїхав до нового приміщення, де розташову-
ється й донині.

Відповідно до наказу Донецького об-
ласного краєзнавчого музею за № 46 від 
11 липня 1990 року заклад було перейме-
новано у Красноармійський історичний му-
зей. У 1992 році згідно з рішенням виконко-
му обласної Ради народних депутатів за № 8 
від 22 січня 1992 року та наказом обласного 
Управління культури за № 10 від 4 травня 
1992 року він став самостійною одиницею, 
а відповідно до рішення Покровської міської 
ради за № 7/14-12 від 14 липня 2016 року 
музей було перейменовано у комунальний 
заклад «Покровський історичний музей».

Нині постійно діють 7 експозиційних 
залів та один виставковий. У виставковій 
залі експонуються роботи декоративно-при-
кладного мистецтва, художні картини, а та-
кож проводяться тематичні виставки з фон-
дів музею та музейних колекцій (листівки, 
сірникові етикетки, рушники, грошові знаки 
та інше). При музеї працює клуб краєзнавців 
«Оберіг» під керівництвом Петра Євгеновича 
Гайворонського.

Загальна кількість експонатів у фондах 
музею складає 14 600 одиниць, з них 12 448 
зберігаються в основному фонді. Родзинкою 
серед музейних експонатів є посудина, да-

тована ХIV–XIII ст. до н. е., на якій зобра-
жено зоряний варіант стародавнього кален-
даря (фото 2); особисті речі видатного укра-
їнського композитора Миколи Дмитровича 
Леонтовича (сухарниця, створена батьком 
Леонтовича, та шахова дошка, які були по-
даровані композитором на згадку учасникам 
хору) (фото 3); щоденник Марка Микитови-
ча Залізняка – автора світлин про примусову 
суцільну колективізацію, розкуркулення, Го-
лодомор 1932–1933 рр.

Більшість заходів музею має етнокуль-
турний характер, а основною метою є озна-
йомлення відвідувачів з культурою рідного 
краю, історією міста та його сьогоденням, а 
також з талановитими особистостями та їх до-
сягненнями. Так, у 2018 році для мешканців 
та гостей міста проводився відкритий фести-

валь «Залізняк-fest», присвячений 125-річ-

Фото 2. Посудина із зображенням 
зоряного варіанту стародавнього календаря 

(ХIV–XIII ст. до н. е., глина).

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ПОКРОВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ»
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Директор музею: 
РОЖКОВА АНГЕЛІНА ВІКТОРІВНА.

Фото 4. Експозиційний зал «Виникнення міста».

Фото 3. Особисті речі 
композитора Миколи Дмитровича Леонтовича.

чю з дня народження Марка Микитовича 
Залізняка, в рамках якого були організовані 
фотоконкурс, фотовиставки, майстер-класи, 
створені фотозони та локації для ігор.

Неодноразово музей був переможцем 
обласного конкурсу на кращу музейну ви-
ставку. Зокрема, у 2005 році за фільм «Миті 
життя минулого» (про фотографа-аматора 

Марка Микитовича Залізняка) він став ла-
уреатом и переможцем Першого Всеукра-
їнського фестивалю «Музей третього тися-
чоліття» в номінації «Музейний фільм», а в 
2007 році – переможцем обласного конкурсу 
«Малодосліджені сторінки історії краю: істо-
рія Православної Церкви» в номінації науко-
во-просвітницька та виставкова діяльність.
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Заснований у 1970 році згідно з На-
казом Міністерства культури України й роз-
ташовується у купецькому особняку, побу-
дованому наприкінці ХІХ ст. (фото 1). Для 
відвідувачів свої двері відчинив у 1974 році. 
Нині – це комунальний заклад культури, під-
порядкований відділу культури Слов’янської 
міської ради.

У музеї постійно діють 11 експозиційних 
залів і два виставкових. Експонати, які збері-
гаються в експозиційних залах, дають повну 
уяву відвідувачам про заселення краю, його 
соціально-економічний та 
культурний розвиток. Сто-
совно виставкових залів, 
то в них експонуються му-
зейні та приватні колекції.

Основний фонд за-
кладу налічує 27 тис. 
одиниць зберігання. До 
унікальних предметів, що 
зберігаються в музеї, мож-
на віднести бронзового 
водолія (акваманіл), виго-
товленого в Нижній Саксо-
нії в XIII ст. й придбаного 
у колекціонера (фото 7), 
картини Петра Кончалов-
ського (1876–1956 рр.), 
подаровані рідними ху-
дожника (фото 6), колек-

цію робіт скульптора-кераміка Наталі Олексі-
ївни Максимченко (1914–1978 рр.) (фото 4), 
передану рідними художниці, скіфський меч, 
датований орієнтовно V–IV ст. до н. е. й по-
дарований закладу жителем Слов’янська.

Основною формою роботи музею, окрім 
екскурсій, є проведення різноманітних захо-
дів, пов’язаних із пам’ятними датами та поді-
ями місцевого й державного значення. Осо-
бливою популярністю серед відвідувачів за-
кладу користується загальноміська художня 
виставка «Слов’янська осінь», яка щороку 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»

84122, Донецька область, місто Слов’янськ, вул. Банківська, 31;
тел.: (06262) 2-66-11; e-mail: slav.muzeum@gmail.com.
Графік роботи: з 9.00 до 16.00, без перерви та вихідних днів (крім святкових).

Фото 1. Будівля Слов’янського краєзнавчого музею.
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традиційно проводиться у жовтні-листопа-
ді. Також працівники культурно-освітнього 
закладу беруть участь у конкурсах, оглядах 
з музейної діяльності, за що неодноразово 
нагороджувалися грамотами, дипломами та 
іншими відзнаками.

Щодо видавничої діяльності, то слід від-
значити путівник «Слов’янський краєзнав-
чий музей», буклет за підсумками археоло-
гічних досліджень «Фортеця Тор. Етапи від-
родження», ілюстровану збірку науково-по-

пулярних статей «Місто у солоних озер», 
старовинні листівки «Привіт із Слов’янська», 
альбом «Художники Слов’янська», видання 
«Середньовічні стародавності Слов’янщи-
ни», «Монети та паперові грошові знаки», 
«Декоративно-прикладна та художня кера-
міка», «Стародавності Торської фортеці». Усі 
ці видання можна придбати у касі музею.

Директор музею: 
ЗАНДЕР ЛЮДМИЛА ЯКІВНА.

Фото 2. Вітальня купецької родини (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.).

Фото 3. Зразки кераміки (наш час).
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Фото 7. Акваманіл 
(Нижня Саксонія, XIII ст., бронза).

Фото 5. Прес-пап’є «Спляча німфа» 
(виготовлено на заводі «Трудъ», 

Слов’янськ, 1899 р., бронза).

Фото 6. П. Кончаловський. 
Бузок на тлі віконниці (1951 рік, полотно, олія).

Фото 4. З колекції робіт скульптора-кераміка Наталі 
Максимченко (1914–1978 рр.).

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»
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Заснований на базі картинної галереї, 
яка була відкрита в 1959 році. У 1967 році 
почав працювати як філія Донецького облас-

ного художнього музею, а з 1 лютого 1992 р. 
заклад було передано у комунальну влас-
ність Краматорської міської ради.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ 

КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
84313, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Академічна, 60;
тел.: (06264) 5-03-05; e-mail: kramhm@ukr.net.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8.45 до 17.00; субота з 10.00 до 16.00.

Фото 1. Будівля, в якій розташовується музей.
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Музейну колекцію формували худож-
ники-ентузіасти на чолі з членом Спілки 
художників СРСР І. Пархоменком, а її осно-
ву склали, як роботи краматорських, доне-
цьких, київських майстрів пензля, так і ті, 
що надійшли за радянські часи з фондів Дер-
жавного Ермітажу, Державного музею обра-
зотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна, Дер-
жавного Російського музею. Серед останніх 
слід відзначити праці російських майстрів 
гравюри ХVІІІ ст. – початку ХХ ст.: О. Зубо-
ва, Є. Чемесова, М. Уткіна, М. Ге, В. Сєрова. 
Російський живопис також представлений 
картинами митців кінця ХІХ ст. – початку 
ХХ ст. (М. Лаврова, В. Полєнова, П. Петро-
вичева) і середини ХХ ст. (М. Суздальцева, 
М. Ромадіна, Б. Ряузова). Але родзинкою 
колекції по праву можна вважати роботи 

провідних художників України 1950–1980-х 
рр.: Т. Яблоньскої, К. Трохименка (фото 2), 
М. Дерегуса, С. Шишка (фото 3), А. Кашшая, 
М. Глущенка (фото 4). Окрім цього, в фондах 
музею зберігається 140 картин художників 
Республіки Казахстан, а також значна ко-
лекція скульптур, зокрема роботи М. Лисен-
ка, М. Вроньского, П. Мовчуна, В. Миненка, 
Г. Махриньскої, Б. Ульянова. Колекція музею 
постійно поповнюється й картинами місце-
вих митців. Нині у його фондах зберігається 
2 183 одиниці експонатів.

Відвідувачам закладу, окрім екскур-
сій, можна взяти участь у майстер-класах, у 
роботі «Творчої майстерні», культурно-ма-
сових заходах, зустрітися з художниками, 
майстрами декоративно-прикладного мисте-
цтва, поетами, музикантами.

Працівники музею ак-
тивно займаються видавни-
чою діяльністю, а гості міста 
можуть придбати каталог 
«Казахстан. Живопис. Графі-
ка. Скульптура», буклет «Ху-
дожній музей Краматорської 
міської ради».

Директор музею: 
ОРЛОВА ОЛЕНА 

ОЛЕКСАНДРІВНА.

 Фото 2. К. Трохименко. Шевченко на Чернечій горі (1960 рік, полотно, олія).

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
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Фото 4. М. Глущенко. Сонце та море (1974 рік, полотно, олія).

Фото 3. С. Шишко. Село Сніжки 
(1961 рік, полотно, олія).
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Заснований у 1909 році повітовою зем-
ською управою. У буремні роки визвольних 
змагань 1917–1921 рр. перетворений у музей 
народної освіти повіту, а з 1924 року – в ок-
ружний історико-краєзнавчий музей. Фашист-
ська окупація 1941–1943 років завдала неви-
правних втрат – музей був розграбований та 
підпалений, унаслідок чого знищено архів, в 
якому зберігалися документи, починаючи з 
XVII ст. У 1962 році історико-краєзнавчий му-
зей відновив свою діяльність на громадських 
засадах, в 1967 році йому було 
присвоєно статус народного, а в 
1989 р. – державного.

Музей розташовується у бу-
дівлі, яка є пам’яткою архітектури 
ХІХ ст. (фото 1), а його фонд на-
лічує 39 810 експонатів з давньої, 
середньовічної та сучасної історії 
України. В основному фонді збері-
гається 16 231 експонат, а основ-
на експозиція музею складається 
з 12 розділів, серед яких: «При-
рода Бахмутського краю», «Наш 
край в давнину і в середні віки», 
«Життя і побут селян», «Артемів-
щина в період Великої Вітчизня-
ної війни», «Монети та паперові 
гроші», «Культура нашого краю», 
«Історія військових формувань 
Бахмута-Артемівська» (фото 3).

Серед відвідувачів музею найбільш по-
пулярними є такі заходи, як оглядові екскурсії 
«Бахмут-Артемівськ: давнина і сучасність».

Відвідувачі музею та гості міста мають 
можливість придбати науково-документальне 
видання «Вільні думки» з творами Володими-
ра Сосюри, краєзнавчу літературу В. Черепко-
ва, збірку наукових статей «Бахмутська старо-
вина 2017» та «Бахмутська старовина 2018».

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 
«БАХМУТСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»
84500, Донецька область, місто Бахмут, вул. Незалежності, 26; 
тел.: (06274) 2-25-95, 2-19-68; e-mail: artmuseum@i.ua.
Графік роботи: понеділок – субота з 9.00 до 16.00.

Директор музею: 
СМИРНОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА.

Фото 1. Будівля Бахмутського краєзнавчого музею.
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Фото 3. Експозиція 
«Історія козацтва 

Бахмута-Артемівська».

Фото 4. Експозиція, присвячена життю та творчості 
Миколи Федоровича Чернявського (1868–1939 рр.).

Фото 2. Мініатюрний грамофон марки СП-1 
(завод Північний прес, Ленінград, 1949 р., 

розміри 26.5×18.5, висота 13 см).
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Заснований у 1984 році. Спочатку 
функціонував на громадських засадах, у 
1986 році отримав статус відділу Донецького 
обласного художнього музею, а в 1992 році 
став самостійною одиницею. З 2000 року 
згідно з Постановою Кабінету міністрів Укра-
їни за № 209 від 2 лютого 2000 року увій-
шов до державної частини Музейного фонду 
України. Одночасно з художньою колекцією 
поповнювалося зібрання предметів з істо-
рії міста та відповідно до змісту діяльності у 
2007 році заклад стає Дружківським істори-
ко-художнім музеєм. Нині є музеєм комплек-
сного профілю й має художній та краєзнав-
чий напрями діяльності.

Основний фонд музею налічує 8 599 оди-
ниць збереження й складається з двох зібрань: 
художнього й краєзнавчого. Гордістю музею 
є роботи Віктора та Володимира Сахненків, 
Ф. Т. Костенка, М. І. Вайнштейна, І. І. Базилев-
ського, С. Ф. Чернова, В. Ф. Нєпомнящего, І. С. Ба-
бенка, В. Я. Марка (фото 2), С. Т. Коньонкова, 
О. П. Скоблікова, Б. Романова, колекція дружків-
ської порцеляни (фото 1), а справжньою родзин-
кою музейної колекції – меморіальний фонд Героя 
України, земляка, правозахисника Олекси Івано-
вича Тихого (фото 3).

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 
«ДРУЖКІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ»

84207, Донецька область, місто Дружківка, вул. Енґельса, 112; 
тел.: (06267) 3-06-79; е-mail: druzhkovka-muzey@ukr.net.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9.30 до 18.00.

В. о. директора музею: 
КРИВОНОСОВА СВІТЛАНА ВАЛЕР’ЯНІВНА.

Фото 1. Колекція порцеляни, виготовленої на Дружківському заводі.
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Фото 2. Владислав Марко (1959 р. н.). 
«Персональний пенсіонер» 
(1992 р., полотно, олія).

Фото 3. Експозиція, присвячена життю та діяльності Олекси Тихого 
(1927–1984 рр.).
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Заснований 20 жовтня 1967 року з іні-
ціативи директора міської школи Донцова 
Бориса Наумовича та кандидата історичних 
наук Бондаря Володимира Петровича за під-
тримки міської влади і за допомогою вчителів 
історії. Спочатку функціонував на громад-

ських засадах. У 1973 році музей отримав ста-
тус народного, упродовж 1982–1991 рр. був 
філією Донецького обласного краєзнавчого 
музею, а з 1992 року стає самостійною оди-
ницею. В музеї 6 експозиційних залів і один 
виставковий. В експозиційних залах зібрані 

експонати за те-
мами: «Геологічне 
минуле Костянти-
нівського району. 
Природа рідного 
краю»; «Заселен-
ня краю. Культура 
і побут XVIII – по-
чатку XХ ст. Бель-
гійський період 
в історії міста»; 
«Костянтинівка в 
першій половині 
ХХ ст.»; «Історія 
війн і катастроф»; 
«Костянтин і вка 
промислова (друга 
половина ХХ ст.)»; 
Костянтинівка у 
ХХІ ст.».

У Виставково-
му залі експонують-
ся роботи місцевих 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 
«КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»
85100, Донецька область, місто Костянтинівка, вул. Трудова, 388;
тел.: (06272) 4-20-15; e-mail: museum-konst@ukr.net.
Графік роботи: вівторок – субота з 09.00 до 16.00 (без перерви).

Фото 1. Будівля, в якій розташовується Костянтинівський міський краєзнавчий музей.
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художників, майстрів і аматорів декоратив-
но-ужиткового мистецтва, дитячі вироби, пе-
ресувні виставки Українського інституту наці-
ональної пам’яті. Загальна кількість музейних 
предметів становить 12 586 одиниць.

Костянтинівка – місто майстрів скля-
ної промисловості, тому у музеї зібрана най-
більша в області колекція виробів місцевих 
підприємств зі скла кінця ХІХ – початку 
ХХ ст., оригінальна колекція ялинкових при-
крас Костянтинівської фабрики майолікових 
та скляних виробів за період з 1950 р. до 
2000 р. Цінним експонатом є мапа Бахмут-
ського повіту початку ХХ ст., на якій розта-
шована й Костянтинівка.

Основні форми роботи музею – екскур-
сії, зокрема міська оглядова екскурсія «Від 
краю до краю, а також майстер-класи з виго-
товлення шихти для виробництва скла, екс-
курсії-квести, інтерактивні мандрівки в гли-
бину віків: «Як хазяйнували наші бабусі».

Буклет «Костянтинівський міський кра-
єзнавчий музей» інформує відвідувачів про 
роботу музею і цікаві експонати. Пропону-
ється безкоштовно.

Директор музею: 
КАРПОВА РИТА МИКОЛАЇВНА.

Фото 2. Експозиція «Виробництво скла».

Фото 3. Експозиція 
«Побут мешканців Костянтинівки у дорадянський період».
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КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ НІКОЛЬСЬКОГО 
РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Заснований 20 жовтня 1982 р. згідно з 
рішенням виконкому Володарської районної 
ради народних депутатів за № 23, а свої две-
рі для відвідувачів відчинив 9 травня 1985 р. 
30 грудня 1991 року постановою колегії об-
ласного управління культури музей отримав 
статус народного, який офіційно був під-
тверджений у 2001 році. У районі на той час 
існувало ще два музеї: Кременівський і Тем-

рюцький народні музеї історії сіл. Відповід-
но до рішення Володарської районної ради 
за № 5/23-246 від 31 жовтня 2008 р. ці три 
народні музеї були об’єднані в єдину струк-
туру – Краєзнавчий музей Володарського 
району Донецької області, а згідно з рішен-
ням Володарської районної ради за № 6/13-
149 від 9 грудня 2011 р. від краєзнавчого 
музею Володарського району був відокрем-

87000, Донецька область, селище міського типу Нікольське, вул. Пушкіна, 98,
тел.: (06246) 2-13-54; email: 36209403@mail.gov.ua.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8.00 до 17.00.

Фото 1. Будівля Краєзнавчого музею Нікольського району.
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лений Старченківський (Темрюцький) відділ 
й утворено комунальний заклад – Музей іс-
торії села Старченкове (Темрюк). Відповід-
но до рішення Нікольської районної ради від 
12 липня 2016 року Краєзнавчий музей Во-
лодарського району Донецької області був 
перейменований у Краєзнавчий музей Ні-
кольського району Донецької області.

Експозиції закладу розташовуються 
в 5-ти залах: зал історії заселення та роз-
витку Нікольського району (фото 5); зал 
Воєнної слави; етнографічна кімната; зал 
природи; виставковий зал. Створені також 
експозиційні розділи, за якими проводяться 
екскурсії: «Історія заселення та розвиток 
Нікольського району»; «Природа рідного 
краю»; «Нікольський район та його жи-
телі у період Другої світової війни (1939–
1945 рр.)»; «Мешканці району – учасники 
війни в Афганістані»; «Нікольський район 
у період проведення АТО»; «Культура і по-
бут перших поселенців Нікольського ра-
йону»; «Історія, культура і духовне життя 
села Кременівка (Чердаклі)».

На території музею також розташова-
ний меморіальний комплекс «Алея героїв», 
а духом давнини наповнює експозиція під 
відкритим небом (фото 4), яка складається 
з 3-х кам’яних половецьких баб (друга по-
ловина XI ст. – перша половина XIII ст.) і 
великогабаритних кам’яних знарядь праці. 
Додає колориту й водночас прикрашає тери-
торію музею етнографічний куток «Козацьке 
подвір’я» (фото 3).

Стосовно кількості експонатів, то в 
основному фонді музею їх зберігається 
8 270 одиниць, а в науково-допоміжному – 
3 065. Родзинкою є колекція стародруків у 
кількості 12 одиниць.

Основна форма роботи музею – екскур-
сії, виставки, заходи, присвячені важливим 
подіям у культурному житті України. Зокрема 
сьомий рік поспіль співробітники музею пра-
цюють над проектом «Нові імена», головною 
метою якого є вивчення й популяризація 
сучасних майстрів декоративно-ужиткового 
мистецтва. Окрім цього, для дітей з приш-
кільних таборів розроблено цикл екскурсій 

Фото 3. Етнографічний куток «Козацьке подвір’я».Фото 2. Будівля Кременівського відділу 
Краєзнавчого музею Нікольського району.
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«Мандруємо світом природи», який склада-
ється з 4-х підтем: «Рослини нашого краю»; 
«Тварини нашого регіону; «Отруйні плазуни, 
павуки та комахи, яких слід остерігатися в 
нашому регіоні»; «Птахи нашого регіону». 
Також кожного року проводяться заходи 
«Зелені свята – мозаїка народних звичаїв», 
на яких дітлахи слухають цікаву інформацію 
про свята, цілющі трави, розгадують загад-
ки, стрибають через вогнище з кропиви, а 
також грають у рухливі народні ігри на «Ко-
зачому подвір’ї». У музеї також працюють 
два дитячих об’єднання: «Дивосвіт», в якому 
робота спрямована на виховання національ-
ної свідомості, вивчення традицій багатона-
ціональної культури краю та історико-краєз-
навчий клуб «Дослідники».

Щодо друкованих видань музею, то 
слід відзначити посібник з геральдики сіл Ні-
кольщини «Від герба України до герба малої 
батьківщини».

Окремою структурною одиницею му-
зею є Кременівський відділ, розташований за 
адресою: Донецька область, Нікольський ра-
йон, село Кременівка вул. Центральна 20, 22 
(фото 2). Його колекція налічує понад 1 тис. 
експонатів основного фонду й приблизно 
1 тис. науково-допоміжного.

Директор музею: 
АПОСТОЛОВА ПЕЛАГІЯ МИКОЛАЇВНА.

Фото 4. Експозиція під відкритим небом.

КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Фото 5. Експозиція залу «Історії заселення 
та розвитку Нікольського району».

Фото 6. Експозиція 
Кременівського відділу Краєзнавчого музею Нікольського району.
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Заснований виконкомом Краматор-
ської міської ради 5 листопада 1967 року. У 
1975 році заклад отримав статус народного. 
Понад 20 років музей діяв на громадських за-
садах. Унаслідок повної реконструкції, прове-
деній упродовж 1983–1986 рр., заклад став 
державним. З 14 січня 1988 року він був від-
ділом Донецького 
обласного краєз-
навчого музею, а з 
1992 року став са-
мостійною одини-
цею. Цілеспрямова-
на пошукова нау-
ково-дослідницька 
робота співробітни-
ків музею дала змо-
гу зібрати унікальні 
колекції рушників, 
українського одягу 
(фото 2), предме-
тів побуту, керамі-
ки, посуду, книг, 
журналів, пошто-
вих карток, фото-
графій, документів, 
відзнак, нагород, 
предметів релігій-
ного культу, нуміз-
матики тощо.

Гордість музею – меморіальний комп-
лекс популярного актора, талановитого ре-
жисера, народного артиста України, лауреата 
державної премії імені Т. Г. Шевченка Леоні-
да Федоровича Бикова (фото 3). Родзинкою 
серед експонатів закладу є зал палеонтології 
з макетом кістяка мамонта. Щодо загальної 

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА 
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

84313, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Академічна, 60; 
тел.: (06264)5-51-58; e-mail: muzeyistoriigoroda@ukr.net.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.00; субота з 10.00 до 16.00; 
у літній період: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.00.

Фото 1. Будівля, в якій розміщується Музей історії міста Краматорської міської ради.
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Директор музею: 
ВОЛОШИНА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА, 
заслужений працівник культури.

кількості одиниць зберігання, то в основному 
фонді музею їх налічується 18 862 одиниці, а 
в науково-допоміжному – 4 210.

Співробітники музею постійно перебу-
вають в активному пошуку нових форм ви-
ставкової роботи. Крім традиційних виставок 
в останні роки ними використовується така 
форма роботи, як експрес-виставки. Що-
річно в музеї експонується понад 20 стаці-
онарних та 30 пересувних виставок. Музей 

також тісно співпрацює з Краматорським 
ефірним телебаченням Зокрема, починаючи 
з 1996 року його співробітники проводять 
цикл передач «Світ музею історії» та «Світ-
лиця», метою яких є ознайомлення телегля-
дачів з історією міста. Окрім цього, заклад 
має численні друковані видання, присвячені 
маловідомим сторінкам історії міста та ката-
логи з аналізом найбільш актуальних музей-
них колекцій

Фото 4. Експозиція предметів побуту та вжитку 
(радянський період).

Фото 3. Меморіальний комплекс Леоніда Бикова 
(1928–1979).

Фото 2. Колекція українського одягу.
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Заснований у 1981 році. Неодноразо-
во був обстріляний окупаційними війська-
ми Російської Федерації, але продовжує 
активно діяти. У його фондах зберігається 
4 648 експонатів. Серед експозицій, які по-
стійно діють, можна виокремити: «Природа 
Мар’їнського району»; «Історія та розвиток 
Мар’їнського району»; «Дзвони Чорноби-
лю»; «Побут мешканців Мар’їнського району 
у радянські часи» (фото 2); «З історії голо-
домору 1932–1933 рр.»; «Участь мешканців 

Мар’їнського району в Другій світовій та Аф-
ганській війні»; «Мар’їнський район у вогні 
(2014–2017 рр.)» (фото 3).

Незважаючи на складні умови роботи 
музею, проводяться виставки, екскурсії з іс-
торії та сьогодення Мар’їнщини, уроки з на-
родознавства.

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МАР’ЇНСЬКОГО РАЙОНУ
85600, Донецька область, Мар’їнський район, місто Мар’їнка, проспект Дружби, 29; 
e-mail: raimusei@ukr.net.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8.00 до 17.00.

Директор музею: 
РЯБКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА.

Фото 1. Будівля, в якій розташовується Музей історії Мар’їнського району.
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Фото 2. Експозиція 
«Побут мешканців Мар’їнського району 

у радянські часи».

Фото 3. Експозиція 
«Мар’їнський район у вогні (2014–2017 рр.)».
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Заснований у вересні 1970 року, розта-
шовується у Палаці культури і техніки При-
ватного акціонерного товариства «Новокра-
маторський машинобудівний завод», який 
є пам’яткою архітектури (фото 1). Музейна 
експозиція розміщується у 8-ми залах, а її 
загальна площа стано-
вить 800 м².

Музей відтворює 
історію підприємства, 
розкриває його тради-
ції, науково-технічні до-
сягнення, а також роз-
повідає про видатних 
керівників і працівни-
ків. На прикладі цього 
закладу можна вивчати 
історію розвитку важко-
го машинобудування в 
Україні.

Так, з усіма ста-
діями будівництва май-
бутнього гіганта маши-
нобудування відвідувач 
може ознайомитися у 
першому залі (фото 2). 
Експозиція ж другого 
залу розповідає йому 
про воєнні роки, звіль-

нення Краматорська й післявоєнну відбудову 
НКМЗ. Видатним керівникам і працівникам 
заводу присвячена експозиція третього залу.

З технологічними можливостями під-
приємства й номенклатурою виробництва 
можна ознайомитися також у третьому, 

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
84305, Донецька область, місто Краматорськ, вул. Академічна, 53;
тел.: (06264) 2-17-97; e-mail: museum@nkmz.donetsk.ua.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8.00 до 17.00.

Фото 1. Палац культури та техніки НКМЗ, 
в якому розташовується Музей історії ПРАТ «НКМЗ».
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Директор музею: 
ДЗЕРЖИНСЬКА ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА.

п’ятому та шостому залах музею. Найбіль-
ший інтерес у відвідувачів викликає екс-
позиція шостого залу, яка розповідає про 
історію спеціального виробництва НКМЗ, 
зокрема про унікальне обладнання для 
космічних і бойових ракетних комплексів, 
систем протиракетної й протиповітряної 
оборони, інженерних військ (фото 3).

Корпоративній культурі заводу при-
свячені експонати четвертого залу, а ви-
робничим зв’язкам, включаючи закордон-
ні, – сьомого.

Екскурсії, які проводяться для де-
легацій, завершуються у восьмому, в так 
званому залі презентацій, призначено-
му для проведення ділових переговорів, 
прес-конференцій та брифінгів. Тут гості 
можуть ознайомитися з виробничими про-
грамами й технологічними можливостями 
НКМЗ, переглянувши відеоматеріали.

У фонді музею зберігається 5 050 екс-
понатів. Серед них: Книги Пошани, перша з 
яких датована 1946 роком; табельні номе-
ри й іменні клейма; евакуаційні посвідчення 
на виїзд з Краматорська; військові книжки 
фронтовиків, датовані 1943–1945 роками; 
відзнаки відмінників праці 1950–1980-х ро-
ків, сучасні сертифікати підприємства; ма-
кет першого портального крана для Волзької 
греблі; макети гірничо-шахтної й прокатної 
техніки сьогодення.

Фото 2. Експозиція першого залу. Фото 3. Експозиція шостого залу.
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85654, Донецька область, Мар’їнський район, село Новомихайлівка, вул. Центральна, 56; 
тел.: (050) 226-15-73.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8.00 до 17.00.

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ СЕЛА НОВОМИХАЙЛІВКА

Створення музею розпочалась ще у 
1960 році, а сам заклад почав роботу в 
1990 році з ініціативи І. Г. Чауса й М. Х. Шев-
ченка. На сьогодні його фонд налічує 
3 370 експонатів, з яких в основному збері-
гається 2 070 одиниць. Серед експозицій, які 
постійно діють, слід виокремити: «Мій край у 
всьому неповторний», «Українська світлиця 
ХІХ ст.: побут, традиції та звичаї», «Незабут-
ній біль війни 1939–1945 рр.».

Музейні предмети, якими пишається 
цей культурно-освітній заклад – автомобіль 
марки «Москвич-401» 1950 року випуску 
(фото 2), тачанка 1951 року виготовлення 
(фото 3), прядка (кінець ХVIII ст. – початок 
XIX ст.).

Фото 1. Будівля Народного музею історії села Новомихайлівка.

Директор музею: 
ШАПОВАЛОВА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА.



6969

Фото 2. Автомобіль марки «Москвич-401» (1950 рік, з власної колекції Оберемка Івана Мусійовича).

Фото 3. Кінний ресорний віз (1951 рік, колишній власник – колгосп імені Тімірязєва).
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85142, Донецька область, Костянтинівський район, село Олександро-Калинове; 
тел.: (050) 473-30-63.
Графік роботи: вівторок – неділя з 9.00 до 17.00.

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ СЕЛА ОЛЕКСАНДРО-КАЛИНОВЕ 
«ДОВКІЛЛЯ»

Офіційно заснований 12 травня 2011 року, 
але його урочисте відкриття відбулося 17 верес-
ня й було приурочене до святкування Дня села. 
Засновником музею є мешканець села, депутат 
місцевої сільради Андрій Тараман, який, захо-
пившись історією рідного Олександро-Калино-
ве, за підтримки близьких й однодумців – чле-

нів громадської організації «Енеїда», послідов-
но й ретельно збирав цікаві експонати. Нині їх 
кількість складає понад 2 тис. одиниць. Назва 
музею відображає основний напрямок його ді-
яльності – історія розвитку села, побут селян, 
краса й багатство навколишнього середовища 
та особливості української культури.

Фото 1. Українська хата-мазанка (орієнтовно XVIII–ХІХ ст.).
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Фото 3. Експозиція під відкритим небом.

Головним об’єктом музею є українська 
хата-мазанка (фото 1), в якій експонуються 
предмети побуту, вжитку та праці тих часів. 
Родзинкою колекції по праву можна вважати 
теслярський й ковальський інструмент, ста-
ровинну Біблію, надруковану орієнтовно у 
ХІХ ст. (фото 2).

У музеї постійно діє експозиція, при-
свячена російсько-українській війні, яка є 
найбільшою в Донецькій області. Експонати 
надали військові 122-го та 34-го батальйо-
нів, позиції яких розташовувались неподалік 
від села. Найбільш цінним серед них є герб 
України, сплетений з обмундирування захис-
ників Донецького аеропорту, яким вдалося 

вижити у запеклих боях вересня 2014 р. 
– січня 2015 р. Під гербом установили по-
січений осколками дорожній знак, який ди-
ректор музею, учасник АТО, Андрій Тараман 
привіз з Авдіївки (фото 4).

Слід також відзначити й експозицію під 
відкритим небом (фото 3), яка складається 
з трактору часів колективізації, надвірних 
споруд, кам’яних знарядь праці, скульптур.

Директор музею: 
ТАРАМАН АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 

(працює на громадських засадах).

Фото 2. Старовинна Біблія (орієнтовно ХІХ ст.).
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Фото 4. Експонати експозиції, присвячені російсько-українській війні (2014–2019 рр.).

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ СЕЛА ОЛЕКСАНДРО-КАЛИНОВЕ «ДОВКІЛЛЯ»
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За характером експозиційної діяльно-
сті є музеєм під відкритим небом. Розташо-
вується під землею, в одній з відпрацьова-
них соляних підземних гірничих виробок 
шахти № 3 Державного підприємства «Ар-
темсіль» на глибині 288 м. Найбільшою за-
лою є велетенська тридцятиметрова пече-
ра, де відбуваються унікальні симфонічні 
концерти.

Музей відчинив свої двері для відвідува-
чів у жовтні 2008 р. і розповідає не тільки про 
історію видобутку солі шахтним способом, але й 
дозволяє доторкнутися до багатовікової історії 
зародження життя на нашій планеті. Відвідуван-
ня соляного царства має не лише науково-піз-
навальне, але й лікувально-оздоровче значен-
ня. Так, перебування в соляній шахті упродовж 
двох годин замінює 15 процедур інгаляції.

Загальна площа музею 
становить 1,2982 га, експо-
зиційна – 400 м², а загальна 
кількість одиниць збережен-
ня – 1 320. В експозиційному 
залі представлені докумен-
ти, інструменти та робочий 
одяг шахтарів.

МУЗЕЙ СОЛЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
КПВІ «ПАМ’ЯТЬ»

84545, місто Соледар, Донецька область, вул. Соледарська, 2 в;
тел.: (06274) 4-25-73.
Графік роботи: вівторок – неділя об 11.00, 13.00, 15.00.

Директор КПВІ 
«Пам’ять»: 

СТЕПАНЕНКО ІГОР 
МИКОЛАЙОВИЧ.

Фото 1. Вхід до музею.
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Фото 2. Музейна експозиція.

Фото 3. Знаряддя праці, ліхтарі та каска шахтаря.

Фото 4. «Добрий Шубін». Барельєф з солі.

МУЗЕЙ СОЛЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
КПВІ «ПАМ’ЯТЬ»
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Заснований у серпні 2000 року й роз-
повідає про історію відкриття шахти, ета-
пи її розвитку та визначних працівників. 
Музейний фонд налічує 2 185 експона-
тів, серед яких можна виокремити макет 

лави (фото 1) та скребкового конвеєру 
(фото 2). Основними формами роботи му-
зею є тематичні екскурсії та участь у куль-
турно-масових заходах підприємства.

МУЗЕЙ ТРУДОВОЇ СЛАВИ 
ДП «ШАХТИ ІМ. М. С. СУРГАЯ»

85670, Донецька область, місто Вугледар; 
тел. (06273) 6-34-87, (06273) 6-33-43.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8.00 до 16.00.

Фото 1. Макет лави.

Зберігач музею: 
ГАЛІЙ ЛІДІЯ ІВАНІВНА.

Фото 2. Макет скребкового конвеєру.
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Заснований у 1967 р. з ініціативи міс-
цевого мешканця Я. Я. Кириченка. Зокрема, 
ним було зібрано багато пам’яток, які стали 
основою музейного фонду. Спочатку заклад 
діяв на громадських засадах. У 1995 р. му-
зей отримав статус народного й нині успішно 
розвивається завдяки зусиллям волонтерів, 
краєзнавців, громадськості.

У музеї постійно функціонують 7 екс-
позиційних залів. У першому, своєрідній ві-
зитівці Лиманщини, зібрані експонати, які 
відтворюють не тільки головні події з історії 
краю, але й розповідають про досягнення 
видатних лиманців (фото 3). Наступні – зали 
природи, археології, етнографії, історії ли-
манської залізниці, яка є основною галуззю 

НАРОДНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
МІСТА ЛИМАН

84404, Донецька область, місто Лиман, вул. Привокзальна, 25;
тел.: (06361) 6-30-50; e-mail: muzeyliman@gmail.com.
Графік роботи: вівторок – п’ятниця з 8.00 до 16.30, субота з 8.00 до 15.00.

Фото 1. Будівля Народного краєзнавчого музею м. Лиман.
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міста, а також зал, у якому демонструють-
ся матеріали про участь лиманців у війнах і 
збройних конфліктах. В окремій виставковій 
залі щомісячно експонуються роботи худож-
ників, майстрів декоративно-прикладного 
мистецтва, як місцевих авторів, так і пере-
сувні з інших регіонів України, міст та райо-
нів Донецької області.

Серед постійних експозицій слід виді-
лити меморіальний комплекс льотчика-кос-
монавта, двічі Героя СРСР Леоніда Денисови-
ча Кизима (1941–2010). Він тричі побував у 
космосі, провівши загалом на орбіті 375 днів 
і вперше у світовій практиці впродовж од-
ного польоту здійснив 6 виходів у відкритий 
космос. Цікавими також є експозиції «Ліхтарі 
ХХ ст.», «Побут минулого» (фото 2), «Парти-
занська землянка» (фото 4).

Загалом у фондах музею зберігається 
1 186 експонатів, серед яких слід виокре-
мити сокиру козака, залізничний ліхтар 
1918 р., шаблю часів визвольних змагань 
1917–1921 рр., сундук-«шарманку» маши-
ніста паровозу, професійні фотоапарати по-
чатку ХХ ст. та особисті речі Леоніда Дени-
совича Кизима.

Основною формою роботи музею є 
виставки. Кожна з них супроводжується 
презентацією, а також проводяться май-
стер-класи. До ювілейних дат видатних 
земляків у музеї проводяться вечори спо-
гадів з використанням відеоматеріалів, а 
напередодні Дня міста, яке святкується 
щороку у другу субота вересня, – зустрі-
чі з талановитими й видатними земляками. 
Інформаційно-пізнавальні заходи з від-

Фото 2. Експозиція «Побут минулого».



7878

значення різних дат національного і міс-
цевого значення супроводжуються висту-
пами творчих колективів або їх солістів. 
Для школярів і молоді проводяться заходи 

креативного характеру з використанням 
сучасних методів музейної роботи (інте-
рактивні ігри, квести), що приваблює все 
більшу кількість відвідувачів.

Директор музею: 
ІВАНЕНКО ТЕТЯНА ПАВЛІВНА.

Фото 4. Експозиція «Партизанська землянка».

Фото 3. Експозиція «Видатні уродженці Лиману».

НАРОДНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
МІСТА ЛИМАН
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Заснований 28 серпня 1982 р. й роз-
повідає не тільки про історію державно-
го підприємства, яка співзвучна з історією 
розвитку промислового видобутку вугілля 
на Донбасі. Підприємство раніше мало наз-
ву «Шахта імені Димитрова» та було поліго-
ном для випробування нової гірничодобувної 
техніки.

Створенню музею передували три 
роки кропіткої розшукової роботи з фор-
мування колекції. Статус народного за-
клад отримав відповідно до Постанови 
колегії обласного Управління культури 
від 30 грудня 1991 року. Музей відомчий 
і розташовується на четвертому поверсі 
в адміністративно-побутовому комбінаті 
«Шахти «5/6» (фото 1).

Експозиція закладу розміщується в 
одній залі площею 70 м² й складається з 
чотирьох розділів: «Виникнення шахти 
імені Димитрова» (1912–1916 рр.), «Істо-
рія шахти з 1917 до 1990 року», «Геро-
їв подвиги безсмертні» (1941–1945 рр.), 
«Шахта у незалежній Україні».

Загалом у фондах закладу зберіга-
ється 1 892 експонати, з них в основно-
му – 1 350 одиниць. Найбільш цінними 
серед них є колекції шахтарських ліхтарів 
(фото 3) й предмети побуту родин шахта-
рів (кінець XIX ст. – початок XXI ст.).

Музей має значні доробки у науко-
во-дослідній роботі. Зокрема, директор-
кою закладу опубліковано 250 статей та 
три книги про історію шахти, що пройшла 
шлях від примітивного шурфу до високо-
механізованого сучасного підприємства, а 
також про долю та трудовий подвиг видат-
них гірників.

Директор музею: 
СТЕБЛЯКОВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА.

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВП «ШАХТА «5/6»
85320, Донецька область, місто Мирноград, вул. Гірнична, 2;
тел.: (095) 194-04-09.
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 15.00; субота з 8.00 до 13.00.

Фото 1. Будівля, в якій знаходиться музей.
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Фото 3. Колекція шахтарських ліхтарів.

Фото 2. Музейна експозиція.

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ 
ВП «ШАХТА «5/6»
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Заснований 5 листопада 1967 року й 
спочатку розташовувався в Палаці культури 
Дружківського машинобудівного заводу. На 
момент свого заснування це був перший музей 
у Дружківці. У 1995 році роботу закладу було 
припинено, а його експозиції демонтовані.

У 2000 році з ініціативи ветеранів 
Дружківського машинобудівного заводу та 
підтримки директора заводу С. В. Рябцева 
роботу музею відновили, а його експози-
ції, що зазнали докорінних змін, розмісти-

ли в адміністративному корпусі ТОВ «КО-
РУМ Дружківський машинобудівний завод» 
(фото 1). 

Статус народного культурно-освітній 
заклад отримав 25 липня 2003 року на честь 
відзначення 110-річчя з дня заснування 
Дружківського машинобудівного заводу.

Експозиція музею розміщується у двох 
залах загальною площею 100 м² й не тіль-
ки відтворює історію заснування та розвитку 
підприємства, але й розкриває його традиції, 

науково-технічні досягнення, а 
також розповідає про видатних 
керівників і працівників (фото 2). 
На прикладі цього закладу можна 
вивчати історію розвитку машино-
будування в Україні й історію Дру-
жківки.

Нині у музейних фондах 
зберігається 4 844 експонати. 
Найбільш цінними серед них є 
макети заводського обладнан-
ня, виконані спеціальною завод-
ською бригадою слюсарів-мо-
дельників. Їх під час оглядових 
екскурсій дуже полюбляють 
розглядати дітлахи (фото 3).

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ 
ДРУЖКІВСЬКОГО МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ

84205, Донецька область, місто Дружківка, вул. Соборна, 7; 
тел.: (095) 394-34-67; e-mail: druzhkovka-muzey@ukr.net.
Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.00 до 16.00.

Директор музею: 
КРИВОНОСОВА СВІТЛАНА 

ВАЛЕР’ЯНІВНА.

Фото 1. Адміністративний корпус 
ТОВ «КОРУМ Дружківський машинобудівний завод», 

в якому розміщується музей.
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Фото 2. Музейна експозиція.

Фото 3. Макет заводського обладнання.

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ 
ДРУЖКІВСЬКОГО МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ
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Заснований на початку 1980-х рр. з 
ініціативи керівника Авдіївської станції юних 
техніків, учителя географії, керівника турис-
тичного гуртка Юлія Болеславовича Война-
ровича. В статусі народний музей функціонує 
з грудня 2002 року. В 2015 році у результаті 
прямого попадання артилерійського снаряду 
в приміщення музею, яке розташовувалося 
по вулиці Молодіжна, 15, було знищено біль-
шу частину експонатів. Працівникам вдалося 
зберегти приблизно 100 одиниць музейних 

експонатів, серед яких: побутові предме-
ти, зразки мінералів, ґрунтів, прапори часів 
Другої світової війни, портрети ветеранів. У 
жовтні 2016 року для продовження роботи 
музею було виділено нове приміщення, а 
його співробітники розпочали систематиза-
цію та інвентаризацію фондів, що зберегли-
ся, а також збір нових експонатів.

На сьогодні фонд музею налічує 186 оди-
ниць зберігання, серед яких найбільш цінни-
ми є документальні фільми «АСЮТ-фільм» 

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА АВДІЇВКА
86065, Донецька область, місто Авдіївка, вул. Комунальна, 11;
тел.: (066) 939-81-81; e-mail: museum_avdeevka@ukr.net.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.00.

Фото 1. Будівля музею історії міста Авдіївка.



8484

про подорожі в гори Кавказу, про увічнення 
пам’яті героїв перевалу Санчаро. Окрім цьо-
го, у музеї зберігаються прапори військових 
підрозділів, які захищали Авдіївку від росій-
ської агресії, а також подарунки від гостей мі-
ста, які його відвідали у 2015–2018 рр.

Музей є неформальним громадським 
простором. Зокрема, в його стінах прово-

дяться презентації театральних колективів, 
літераторів, музикантів, майстер-класи з де-
коративно-ужиткового мистецтва, перегляди 
документального та художнього кіно, дитячі 
свята, виставки, шкільні уроки історії, турні-
ри з настільних історичних ігор.

Слід також відзначити, що про Народ-
ний музей Авдіївки режисером Пьотром Ар-
мяновским (Євгеном Насадюком) було знято 
фільм, який отримав в 2018 році на фестива-
лі «Відкрита ніч. Дубль 21» у Києві головний 
приз у номінації неігрового кіно.

Директор музею: 
ПЕРЕВЕРЗЄВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА.

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА АВДІЇВКА

Фото 2. Пересувна виставка «Донбас: переPROчитання образу» (1-8 лютого 2019 р.).
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Фото 2. Пересувна виставка «Донбас: переPROчитання образу» (1-8 лютого 2019 р.).
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Музей відкрито на другому повер-
сі сільської ради у 1982 році (фото 1), а з 
1999 року має статус народного. Ініціатором 
його створення є Галина Іванівна Хоронько, 
почесний краєзнавець України, яка пропра-
цювала на посаді директора до 2015 року. 

Нині фонд закладу нараховує 
3 373 одиниці експонатів, серед яких – ікони 
(фото 2), знаряддя праці, предмети народної 
творчості. Також у музеї розміщено багато 
елементів українського побуту, починаючи з 
ХІХ ст. (фото 3).

Відвідувачі музею можуть ознайоми-
тися з наступними експозиціями, які від-
дзеркалюють історію села та його видатних 
мешканців: «Природа та археологія рідно-
го краю»; «Духовне життя села»; «Інтер’єр 
кухні ХІХ ст.», «Українська світлиця», «Дру-
га світова війна»; «Герой Другої світової 
війни М. І. Дівиченко»; «Історія села 1907–
1999 рр.»; «Виставка робіт художника-зем-
ляка В. Ю. Макаревича».

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ 
СЕЛА НЕКРЕМЕННЕ

84021, Донецька область, Олександрівський район, село Некременне,
вул. Дружби народів, 1; 
тел: (06269) 2-34-10.
Графік роботи: вівторок – п’ятниця з 15.00 до 18.00; середа, субота з 09.00 до 17.00.

Директор музею: 
ФЕДОРЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА.

Фото 1. Приміщення, в якому розташовується музей.
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Фото 2. Колекція ікон в експозиції «Духовне життя села».

Фото 3. Етнографічна колекція.
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Створювався на громадських заса-
дах і був відкритий у 1964 році. Велику 
роль у цьому процесі відіграла рада му-
зею, яку очолював ветеран війни і праці, 
вчитель географії Степан Костянтинович 
Темир (1918–2008 рр.). Музей користу-
вався серед відвідувачів популярністю й у 
1968 році йому було присвоєно статус на-
родного. Сучасну ж назву заклад отримав 
у 2008 році згідно з рішенням Старомли-
нівської сільської ради.

Тривалий час музейна експозиція роз-
міщувалась у Старомлинівській школі № 1, а в 
1972 році було виділено окрему будівлю (фото 1).

На сьогодні у музеї постійно діють такі 
експозиції, як «Побут грецької родини», 
«Побут української родини» (фото 2) й «Ста-
ромлинівка в обличчях та подіях», а в його 
фондах зберігається 1 927 експонатів.

Музей підтримує тісні зв’язки з загально-
освітніми школами району, зокрема проводять-
ся оглядові й тематичні екскурсії, презентації 

проектів учнівської молоді, 
відкриті виховні заходи. Також 
стало доброю традицією влітку 
проводити екскурсії в паркову 
зону музею й зустріч одноклас-
ників різних років випуску, а 
восени – зустріч мешканців 
села «У колі друзів».

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ СЕЛА 
СТАРОМЛИНІВКА ІМЕНІ С. К. ТЕМИРА

85552, Донецька область, Великоновосілківський район, село Старомлинівка, 
Площа Перемоги, 3; 
тел.: (095) 143-92-36.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 8. 00 до 17. 00.

Директор музею: 
АНДРІЄШ ОЛЬГА ЮРІЇВНА.

Фото 1. Будівля Народного музею історії Старомлинівки.
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Фото 2. Етнографічна колекція 
в експозиції «Побут української родини».

Фото 3. Скриня нареченої (кінець ХІХ ст. –початок ХХ ст.) 
в експозиції «Побут грецької родини».



9090

Заснований 16 травня 1961 року. 
Спочатку це була звичайна музейна кім-
ната в селищі Времівка, але з часом кіль-
кість експонатів збільшувалася й радою 
музейної кімнати було ухвалене рішення 
про переведення її в краєзнавчий музей 
селища Велика Новосілка. Деякий час му-

зей розташовувався в будівлі місцевої се-
редньої школи № 2, а згодом під експонати 
виділили будівлю, розташовану на вулиці 
Пушкіна. У 1968 році музей отримав статус 
народного й експозицію перевезли до ко-
лишнього Будинку піонерів, який розташо-
вувався на вулиці Жовтневій.

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ СЕЛИЩА 
МІСЬКОГО ТИПУ ВЕЛИКА НОВОСІЛКА

85500, Донецька область, селище міського типу Велика Новосілка, вул. Центральна, 33 а; 
тел.: (06243) 2-13-03; e-mail: v-n.rims@ukr.net.
Графік роботи: понеділок – четвер з 08.00 до 17.00; п’ятниця з 08.00 до 16:00.

Фото 1. Будівля Народного музею історії Великої Новосілки.
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Директор музею: 
ГУДІЛІН РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ.

У 1980-х роках музей було зачинено, а 
експозицію перевезли на збереження в ко-
лишню садибу В. І. Немировича-Данченка 
в селі Нескучне. На ціле десятиліття роботу 
закладу було припинено. Новий етап в його 
історії розпочинається з 1992 року, коли під 
експозицію було виділено декілька кімнат у 
будинку колишньої земської школи, побу-
дованої в 1896 році. Нині музей працює на 
другому поверсі районного культурно-оздо-
ровчого комплексу (фото 1), а в його фондах 
зберігається 3 316 експонатів – різноманіт-

них джерел з історії та етнографії. Експози-
ціями, що постійно діють, є етнографічна, 
воєнної та трудової слави.

Музей є неформальним громадським 
простором. Доброю традицією стало прове-
дення тематичних виставок, різноманітних 
конкурсів, ювілейних святкувань, лекцій, а 
також презентацій творчих робіт місцевих 
митців.

Фото 2. Експозиція предметів побуту (початок ХХ ст.).
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Фото 4. Етнографічний зал 
(предмети побуту та вжитку греків, друга половина ХІХ ст.).

Фото 3. Етнографічний зал 
(предмети побуту та вжитку українського населення, друга половина ХІХ ст.).

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ 
СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ ВЕЛИКА НОВОСІЛКА
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Заснований 1 квітня 1974 року на під-
ставі рішення трудового колективу, парт-
кому та профспілки шахти «Центральна». 
Заклад комунальний та розташовується 
в приміщенні Палацу культури «Україна» 
(фото 1).

Експозиція музею розміщується у 
трьох залах загальною площею 108 м² й 
розповідає не тільки про розвиток гірничого 

підприємства та його видатних працівників, 
але й про історію та культурні традиції Мир-
нограду.

Загалом у фондах закладу зберігаєть-
ся 7 650 експонатів, з них в основному – 
4 326 одиниць. Найбільш цінними серед них 
є шахтарські сані з конопляною лямкою, 
желонка (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.), 
шахтарський обушок (початок ХХ ст.), ба-

НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ШАХТИ 
«ЦЕНТРАЛЬНА»

85322, Донецька область, місто Мирноград, вул. Соборна, 5; 
e-mail: tvorchestvo.1927@gmail.com.
Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 11.00, з 14.00 до 15.00;
субота з 8.00 до 13.00.

Фото 1. Палац культури «Україна», в якій знаходиться музей.
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Доглядач музею: 
ПУТІЛІНА МАРИНА ОЛЕКСІЇВНА.

тіг-арапник коногона, костюм «Почесного 
шахтаря» 1947 року, а також колекція на-
городних документів і бойових відзнак СРСР 
часів Другої світової війни.

Відвідувачів закладу може також заці-
кавити оглядова або тематична міська екс-
курсія.

Музей має цікаві доробки у науко-
во-дослідній роботі. Зокрема, у 2018 році 
доглядачкою музею були підготовлені мате-
ріали для створення фільму про історичний 
розвиток об’єднання Мирноградвугілля та 
публікації книги «Розвиток об’єднання Мир-
ноградвугілля».

Фото 2. Ліхтарі, каски, знаряддя праці, засоби зв’язку та форма Почесного шахтаря. 
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