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Зоологічний музей — перлина ДВНЗ «Ужгородського національного уні-
верситету» та одна з історичних пам’яток Закарпаття — найбільш при-
вабливого регіону України. Зоологічний музей УжНУ є не лише націона-
льним надбанням, але і світовим, оскільки входить до переліку установ, 
що володіють унікальними зоологічними колекціями (Шидловський, 
2012). Музей розташований у будівлі колишнього чоловічого монастиря 
братів Василіан, що в центрі м. Ужгород. Сама будівля сприяє створенню 
необхідних умов для зберігання експозиції та наукових фондів. За знач-
ною кількістю (кілька тисяч) зразків, що зберігаються у наукових фондах, 
та 5 тис. експонатів, що демонструються у експозиційних залах, Зоологі-
чний музей УжНУ входить у трійку найбільших в Україні. Велика колек-
ція Зоомузею, яка створювалася з початку 1950-х років, показує всю його 
давню історію, і є основою формування культурно-історичної спадщини 
Закарпаття, має наукову, історичну та естетичну цінність.  

В експозиції та фондах цього музею накопичені унікальні зразки пред-
ставників різних класів світової і регіональної фауни. Відвідувач може 
також познайомитися зі зразками раритетних тварин Європи. Особлива 
цінність в науковому і пізнавальному плані належить австралійським, пі-
вденноамериканським, африканським, далекосхідним та іншим експона-
там, які збиралися протягом 67 років існування музею. Значну цінність 
представляють фондові колекції, зібрані працівниками цієї установи під 
час експедицій Карпатами, які є базою для наукових досліджень в галу-
зях фауністики, систематики, морфології, зоогеографії, екології.  

Саме завдяки наявним у колекціях представникам фауни локального, ре-
гіонального та світового рівнів музей має можливість проводити загальні 
та спеціальні виховні, лекційні й наукові екскурсії для учнів шкіл, студе-
нтів, спеціалістів в галузі природничих дисциплін та всіх бажаючих від-
відати музей. Окрім науково-навчального значення музей відіграє неаби-
яку роль в екологічному вихованні студентської та шкільної молоді, чи-
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сельних відвідувачів, – як місцевих мешканців, так і туристів із різних 
регіонів України та зарубіжжя. Співробітники зоомузею постійно шука-
ють оригінальні рішення у цьому напрямку. Зокрема, ведеться екологіч-
но-просвітницька робота з працівниками лісового господарства краю (ор-
ганізація виїзних показових занять для знайомства з тваринами «Червоної 
книги України»), єгерського складу заповідників та національних приро-
дних парків (видання довідника з методики проведення екологічних спо-
стережень у природі), студентів небіологічних спеціальностей (методичні 
посібники, які знайомлять з експозицією музею відповідно до фаху), роз-
робляються нові теми екскурсій для різних вікових категорій. 

Сьогодні роль Зоологічного музею полягає у збереженні унікальних зоо-
логічних колекцій, що передано у спадок, Він є одним з інформаційних 
центрів поряд з іншими культурологічними, природничими та краєзнав-
чими музеями, ботанічним садом і окремими «зеленими кімнатами», що 
допомагає сформувати для відвідувачів загальну картину про фауністич-
ний і екологічний стан природного навколишнього середовища. А також 
він є однією з «перших ластівок» на межі пізнання природи та діяльності 
людини. Зоомузей УжНУ широко відомий серед орнітологів нашої та ін-
ших країн Європи також, дякуючи ексклюзивній колекції чучел хижих 
птахів та сов, яку на початку ХХ століття майстерно зібрав ужгородський 
натураліст, орнітолог-любитель і професійний таксидерміст О. Грабар. 
Колекція налічує близько 250 зразків, з яких 215 є досі в експозиції му-
зею (Рошко, 2004; Шидловський, 2012). 

За час існування на базі Зоомузею та у співпраці з урядовими та неурядо-
вими організаціями проводились орнітологічні табори, виїзні ентомоло-
гічні практики, а окремих працівників запрошували для проведення уч-
бово-польових практик для студентів природничих спеціальностей.  

Для розвитку зоологічного музею самовіддано працювали багато спеціа-
лістів, серед них варто виокремити І. Колюшева, який зробив значний 
внесок у розвиток музею та збагачення його фондових колекцій; О. Е. 
Лугового, який під час завідування створив на базі музею центр кільцю-
вання та написав не один десяток наукових праць, даними яких користу-
ються і нині. Значний внеск у розбудову музею вніс Ю. І. Мателешко, 
який працював тут близько 20-ти років і виготовив більше 500 чучел та 
понад 1000 фондових експонатів, чим зробив вагомий внесок у розбудову 
музею і увійшов у історію його як видатний таксидерміст; двох видатних 
ентомологів-професорів — О. Крижанівського та Г. Медведєва, що пода-
рували музею колекції комах із Середньої Азії та Кавказу.  

У музеї зберігаються й робочі колекції викладачів університету — І. Ко-
люшева, К. Власової, О. Довганя, Ю. Крочка, В. Петруса. Унікальну зна-
чимість мають також колекції рогів копитних ссавців і тропічних комах, 
які зібрав наприкінці ХІХ ст. відомий ужгородський натураліст і колекці-
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онер проф. С. Лаудон. Велику наукову цінність становлять колекція ту-
рунів фауни Закарпаття В. Пономарчука, напівтвердокрилих комах Укра-
їно-Карпатського регіону Г. Рошка та ін. (Шидловський, 2012). 

Останнім часом підготовлені спеціальні тематичні заняття та методичні 
посібники для студентів багатьох природничих спеціальностей, а також 
розроблено ріноманітний роздатковий матеріал для туристів та гостей 
музею (Матловіч, 2009). Це сприяє не лише вивченню фундаментальних 
дисциплін (загальна біологія, зоологія, екологія, зоогеографія, ентомоло-
гія, гідробіологія, медицина), але і розвитку прикладних аспектів охорони 
здоров’я та навколишнього середовища. Сьогодні при зоологічному музеї 
УжНУ проводяться практичні заняття по вивченню та закріпленню тема-
тичних лінгвістичних курсів «ЛІК», що сприяє кращому освоєнню прой-
деного матеріалу. Також постійно розробляються нові теми екскурсій для 
різних вікових категорій населення. 

Незважаючи на поширену думку про функціональну незмінність, Зооло-
гічного музею був, є і буде динамічною структурою. Сьогодні це, як ні-
коли, потребує суспільство, яке швидко розвивається і має потреби на 
постійну переоцінку та виділення пріоритетів для побудови світлого 
майбутнього. Так, директор Державного природознавчого музею НАН 
України і голова спілки музеїв України Ю. М. Чернобай у свєму листі до 
колег наголошує про потребі динамічного музейного відображення та ре-
презентації усіх аспектів свого існування. Відповідно до цього, робота 
Зоомузею, окрім комплексу польових досліджень, камеральної обробки 
результатів та роботи із фондами, включає й співпрацю із різними приро-
дничими установами та бібліотеками. Систематична робота з науковими 
фондами дозволяє ефективно планувати роботу музею в цілому.  

На базі Зоологічного музею також проводять природоохоронні заходи зі 
збереження кажанів, відбуваються виїзди для обліку земноводних у пері-
од їхньої активної міграції, обліки різних груп птахів та інші природо-
охоронні заходи (Зізда, 2012, Луговой, 2007, 2009, 2010). Тобто, такі що-
річні виїзди співробітників музею мають на меті обліки в природі різних 
груп тварин. Зоологічний музей УжНУ систематично проводить також 
просвітницьку роботу через ЗМІ (телебачення, радіо, газети), висвітлює 
зміни у складі раритетної фауни, зокрема через списки тварин, що виста-
влені на сайті «Раритетна фауна Карпат» (Сайт..., 2012). 

Співробітники Зоомузею щорічно приймають участь у регіональних, все-
українських та міжнародних конференціях, круглих столах, фахових 
школах та читаннях. Серед них слід відзначити участь у щорічній Між-
народній науково-практичній конференції «Ужгородські ентомологічні 
читання», конференції молодих вчених та студентів УжНУ, конференції 
професорсько-викладацького складу УжНУ, щорічній Міжнародній Тері-
ологічній школі-семінарі та інших конференціях.  
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Отже, Зоологічний музей займає важливе значення як у збереженні куль-
турно-історичної та наукової спадщини Закарпатського краю, так і при-
ймає участь у поступовій реорганізації і переоцінці старих ідей, поглядів 
та прямує у руслі сучасного контексту концепції сталого розвитку. 

 
* * * 

Подяки. Автори висловлюють щиру подяку Ігорю Володимировичу За-
городнюку за творче натхнення та редагування наукової роботи. 

____ 
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