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Музей техніки Богуслаєва — один 
з наймолодших у місті. В ньому 

представлені унікальні колекції поршне-
вих і реактивних авіаційних двигунів, що 
випускалися підприємством «Мотор Січ» 
в різні періоди історії. Незабутнє вражен-
ня справляє велетенський двигун для 
найбільшого в світі літака Ан-225 «Мрія». 
На другому поверсі розмістилася колек-
ція мотоциклів 30-х – 80-х рр.

На площі перед музеєм представлена 
колекція військової техніки (літаки, гелі-
коптер, гаубиці, зенітні установки тощо).

Запорізький музей історії зброї — 
один з найбільших в Україні. В його 

основу покладена приватна колекція 
Віталія Шлайфера, що була зібрана на 
п’яти континентах. Хронологічні межі 
експонатів, представлених в музеї, 
охоплюють величезний проміжок часу — 
від середнього палеоліту (40 – 15 тис. 
років тому) до другої половини ХХ ст. 
Більш ніж 4 тис. одиниць вогнепальної та 
холодної зброї з музейної колекції відо-
бражають майже всі етапи становлення 
людських цивілізацій.

Єдиний в Україні повноцінний 
автомобільний музей знаходиться 

у Запоріжжі! Колекція музею нараховує 
понад 150 одиниць відреставрованої тех-
ніки кінця 20-х рр. – 70-х рр. ХХ ст., се-
ред якої — легкові, вантажні автомобілі, 
військова техніка, мотоцикли і, навіть, 
літак. У 2013 році музей було занесено 
до Книги Рекордів України.

З довоєнної техніки в експозиції 
представлені рідкісні автомобілі, такі як 
«полуторка» ГАЗ-АА 1935 року виробниц- 
тва — найстаріша вантажівка в Україні, 
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«трофейний» Opel 1937 року та багато іншого. Широко 
представлені автомобілі часів ІІ Світової війни: «три-
тонки», бронеавтомобіль, а також легендарний ЗіС-6 
«Катюша» 1941 року — радянська реактивна система 
залпового вогню. Є в колекції музею і американські 
автомобілі, що постачалися до СРСР за ленд-лізом, 
як то Willys MB, Dodge WC51, GM CCCKW-353. Одразу 
звертають на себе увагу шикарні американські авто 
другої половини ХХ ст. — Chevrolet Delray та Chevrolet 
Genuine, а також європейські Volkswagen та інші. 
Вітчизняний автопром цього періоду представлений 
зокрема культовим «Запорожцем» ЗАЗ-965А та «екс-
портним» варіантом ЗАЗ-965 АЭ «Ялта».
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Колекція стародавніх суден Наці-
онального заповідника «Хорти-

ця» — одна з кращих в Європі. У рес-
тавраційному ангарі під одним дахом 
зібрані середньовічний човен-довбанка 
із русла Старого Дніпра, байдак ХІХ ст. з 
р. Десна, козацький човен, бригантина 
XVIII ст., віднайдені біля берегів Хорти-
ці, а також найбільша в Україні колекція 
якорів. В 2016 році була презентована 
дубель-шлюпка XVIII ст., складена із двох 
фрагментів, що були знайдені у руслі 
Старого Дніпра у 1970 та 1999 роках.

Запорізький обласний художній 
музей має унікальну музейну 

колекцію, що налічує близько 14 тисяч 
творів живопису, скульптури, іконопи-
су, графіки та українського народного 
декоративного мистецтва ХІХ – ХХ ст. 
Окрасою колекції стали твори таких 
визначних митців, як: І. Шишкін, 
О. Боголюбов, І. Айвазовський, К. Кри-
жицький, М. Примаченко, О. Мурашко, 
О. Бенуа, К. Коровін, І. Грабар, 
З. Серебрякова, Є. Мойсеєнко, 
Т. Яблонська, М. Глущенко та інших.

Історико-культурний комплекс «Запо-
розька Січ» — найбільш відвідуваний 

туристичний об’єкт на острові Хортиця. 
Сьогодні це музей просто неба, в біль-
шості будівель якого розміщено тема-
тичні експозиції. Тут відвідувачі можуть 
ознайомитися з козацькою військовою 
та дипломатичною справою, побутом та 
ремеслами.

Зараз для відвідування відкрито 8 екс-
позиційних об’єктів: пушкарня, будинок 
кошового отамана, військова канцелярія, 
церква Покрови Пресвятої Богородиці, 

Запорізький обласний краєзнавчий 
музей — найбільший музей регі-

ону. У його фондах зберігається понад 
140 тис. експонатів, серед яких одна з 
найбільших в Україні археологічна колек-
ція, великі нумізматична та етнографічна 
колекції, широке зібрання знаків, плака-
тів, зброї, предметів побуту.

Для відвідування відкрито понад 25 
експозиційних та виставкових залів: при-
рода, археологія, зал історії запорозько-
го козацтва, зали історії Запоріжжя на-
прикінці XVIII - на початку ХХ ст. Окремі 
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виставки «Традиційні промисли запорожців», «Козак 
Мамай і люлька», «Козацький табір», «Часи козаць-
кі — Січі Запорозькі».

За допомогою оригінальних музейних експонатів 
та реконструкцій відтворені інтер’єри та наповнення 
пушкарні, канцелярії, будинку кошового отамана. У 
Покровській церкві встановлено іконостас XVIII ст.

На виставках представлені предмети побуту, ре-
месел, зброя. У 2016 році було відкрито нову вистав-
ку «Часи козацькі — Січі Запорозькі», де представлені 
артефакти чотирьох Запорозьких Січей — Хортицької, 
Чортомлицької, Кам’янської, Покровської. Серед них 
зброя, кераміка, клейноди тощо.

зали присвячені історії махновського руху та періоду 
1914 - 1921 рр., Дніпровським порогам, будівництву 
Дніпрогесу, ІІ Світовій війні та післявоєнній відбу-
дові Запоріжжя. Подіям сучасності присвячені зали 
«Майдан — початок незалежності» та «АТО — війна за 
незалежність»

У виставкових залах регулярно працюють акту-
альні виставки з українських музеїв, а також музеїв 
світу.

Для гостей музею проводяться цікаві квести, 
екскурсії. У відреставрованій «круглій залі» дають 
камерні концерти українські зірки. Декілька разів на 
рік музей запрошує відвідувачів до своїх залів вночі.


