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лиман перестає бути  водоймою з вагомими природними ресурсами та втрачає статус заказника 

міжнародного значення. Повернення життєздатності Молочного лиману можливе лише при 

штучному відновленні оптимального зв’язку з Азовським морем. 
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МУЗЕЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ: ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ 

МУЗЕЙНОГО ТУРИЗМУ 

 

Розвитку соціально-культурної політики як в цілому в Україні, так і в Запорізькій 

області, сприяє діяльність закладів культури та мистецтва, спрямована на створення умов для 

найповнішого розвитку, самоствердження і самореалізації людини або певних груп у сфері 

дозвілля, в т.ч. і здійснення музейного туризму.  

В статті розглянута функціональна структура найбільш поширених і загальнодоступних 

спеціальних закладів культури та мистецтва – музеїв для організації і розвитку музейного 

туризму в Запорізькій області. 

Музейний туризм є різновидом програмного виду туристичної діяльності, специфіка 

якого полягає у використанні туристичного потенціалу музеїв і прилеглих територій для 

організації вільного часу і спілкування населення, збереження та відтворення культурних 

цінностей країни. 
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Музейний туризм є специфічною діяльністю музеїв. Він спрямований на роботу як з 

індивідуальними туристами, так і з організованими групами. Залежно від цього музеї можуть 

займати різні позиції в сфері туризму. Коли йдеться про індивідуальних туристів, музей може 

займати позицію туроператора, що забезпечує разом з іншими місцевими партнерами власний 

туристичний цикл, включаючи організацію культурних програм. У випадку з організованими 

групами музей є одним з елементів зовнішніх культурно-туристичних програм, працюючи за 

угодою з іншими туристичними фірмами. 

Основою співробітництва між музейними закладами та туристичними підприємствами є 

формування системи історико-культурних і природних територій, розвиток яких забезпечується 

акумульованою в музеях історико-культурною спадщиною, що є чинником соціокультурного та 

туристичного розвитку окремих регіонів. Організатори музейного туризму мають розв’язати 

такі завдання, як: визначення туристичної спеціалізації музею, формування постійного 

туристичного потоку в музеї, складання туристичної програми та маршруту, формування пакету 

рекламної продукції, пошук нових джерел фінансування та ін. 

Діяльність музеїв в Україні, і Запорізькій області зокрема, спрямована на збір інформації 

про об'єкти наукової, художньої та історичної важливості, популяризацію пам'яток природної 

історії, матеріальної і духовної культури і представляють їх для огляду туристам та 

екскурсантам.  

На музеях лежить обов’язок колекціонувати, зберігати і захищати культурну спадщину, 

запобігаючи таким чином руйнуванню культурної самобутності. Водночас зберігачі, вони 

відповідають за показ та інтерпретацію цих колекцій у такій формі, щоб вона сприяла освіті 

відвідувачів, розумінню ними культур, представлених у музеї [2].  

За формою власності музеї поділяються на державні, приватні, муніципальні, місцеві. За 

своїм профілем музеї поділяються на такі види: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, 

літературні, мистецькі або художні, етнографічні, технічні, галузеві тощо. 

Більшість музеїв пропонують екскурсійні програми і розважальні заходи, цікаві 

представникам різних культур, релігій, професій та ін. Організовують проведення лекцій або 

семінарів, перегляд фільмів, музичних або театральних постанов, виставкових  заходів, 

технологічних демонстрацій та ін. Незважаючи на те, що практично в усіх музеях заборонено 

торкатися експонатів руками, зараз з'являються інтерактивні артефакти і голограми, за 

допомогою яких надається можливість для ознайомлення.  З розвитком мережі Internet 

збільшується кількість віртуальних виставок, тобто веб-версій виставок, які відображають 

картини і звуки.  

Загальна кількість музеїв в Україні у 2013 році становила 608 одиниць, що на 171 

одиницю більше, ніж у 2005 році (437 закладів). Кількість відвідувань музеїв збільшилась до 

22329,4 тис. осіб, що відповідно на 3444,7 тис. осіб більше у порівнянні з 2005 роком (18884,7 

тис. осіб) (табл. 1).  

Необхідно зазначити, що в Україні музейні заклади розміщені вкрай нерівномірно, 

більша їх частка сконцентрована в м. Київ (43 музеї), Полтавській області (38 музеїв), АР Крим 

(35 музеїв), Чернігівській і Харківській областях (по 33 музеї), а також Кіровоградській області 

(31 музей). Найменшу забезпеченість музейними закладами мають. Севастополь (5 музеїв) і 

Херсонська область (9 музеїв) (табл.1). 

Значна кількість відвідувачів музеїв спостерігається в м. Київ (5130,2 тис. осіб), АР Крим 

(2557,9 тис. осіб), м. Львів (1864,0 тис. осіб) та м. Севастополь (1061,6 тис. осіб); а наймешна в 

Херсонській (106,3 тис. осіб), Волинській (204,1 тис. осіб) та Житомирській (205,5 тис. осіб) 

областях (табл. 1). 

У 2013 році музейними закладами в Україні було проведено 451,1 тис. екскурсій, що на 

55,4 тис. екскурсій більш ніж у 2005 році (395,7 тис. екскурсій). Кількість осіб, обслугованих 
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екскурсіями становила 8222,3 тис. екскурсантів, що на 116,4 тис. екскурсантів більше у 

порівнянні з 2005 роком (на 8338,7 тис. екскурсантів) (табл. 1). 

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць України найбільшу кількість 

екскурсій було проведено в м. Київ (86,4 тис. екскурсій) та АР Крим (79,2 тис. екскурсій); а 

найменша в Чернівецькій (2,4 тис. екскурсій), Закарпатській (3,2 тис. екскурсій), Херсонській 

(4,7 тис. екскурсій), Житомирській (4,9 тис. екскурсій) та Волинській областях (4,9 тис. 

екскурсій).  Найбільший показник кількості осіб, обслугованих екскурсіями належить АР Крим 

(1531,9 тис. екскурсантів) та м. Київ (1489,3 тис. екскурсантів); а найменший  Чернівецькій (33,1 

тис. екскурсантів), Херсонській (68,9 тис. екскурсантів), Житомирській (70,8 тис. екскурсантів) 

та Волинській (78,3 тис. екскурсантів) областях (табл. 1). 

У 2013 році в Запорізькій області працювало 23 музеї (державного підпорядкування, в 

т.ч. 4 філії музеїв, 32 відділів та секторів, з них за статусом 2 національних, 3 обласних і 18 

районних) й було здійснено 620,9 тис. відвідувань, що на 2 музеї й на 60,6 тис. відвідувань 

більше ніж у 2005 році ( 21 музей і 560,3 тис. відвідувань відповідно).  З них: 16 комплексних, 3 

історичних, 3 художніх і 1 інший музей, які забезпечують здійснення музейного туризму, в т.ч. 

тематичних екскурсій та інших пізнавальних заходів (табл. 2). 

Таблиця 1 

Екскурсійна робота музеїв України  у 2005-2013 рр. [1] 

 2005 рік 2013 рік 2005 рік 2013 рік 

Кіль- 

кість 

музеїв 

Кількість 

відвідувачів 

музеїв, 

тис. осіб 

Кіль- 

кість 

музеїв 

Кількість 

відвідувачів 

музеїв, 

тис. осіб 

Кіль-

кість 

екскур 

сій 

Кількість 

осіб, 

обслугован

их екскур-

сіями, тис. 

Кількість 

екскур 

сій 

Кількість 

осіб, 

обслуго- 

ваних 

екскур-

сіями, тис. 

Україна 437 18884,7 608 22329,4 395724 8338,7 451128 8222,3 

АР  Крим 19 2678,1 35 2557,9 71606 2014,6 79189 1531,9 

Вінницька 25 626,2 22 690,7 13994 307,6 15869 333,2 

Волинська 10 124,0 17 204,1 3041 60,4 4985 78,3 

Дніпропетровська 8 799,0 25 833,6 12495 208,4 14768 204,6 

Донецька 23 735,3 26 834,5 11221 199,2 12019 197,2 

Житомирська 6 161,8 18 205,5 3937 78,9 4935 70,8 

Закарпатська 8 183,2 16 434,3 2069 73,5 3215 125,4 

Запорізька 21 560,3 23 620,9 11504 259,6 12592 223,1 

Івано-

Франківська 

18 447,5 24 486,7 8753 239,9 8961 191,9 

Київська 17 378,4 24 456,5 9621 221,9 10971 247,0 
Кіровоградська 28 171,5 31 310,8 3842 91,7 5799 127,2 

Луганська 16 575,9 18 524,3 10832 244,2 12571 217,0 

Львівська 17 1044,5 25 1864,0 15989 461,6 28346 603,8 
Миколаївська 3 301,3 11 377,9 5259 76,8 7547 119,6 

Одеська 13 911,2 11 596,8 8470 185,6 8617 259,8 

Полтавська 28 776,6 38 626,9 11580 299,6 16991 261,4 

Рівненська 10 196,3 13 289,4 5265 116,6 6197 113,3 

Сумська 11 147,0 17 246,0 4241 75,6 8169 130,4 
Тернопільська 17 414,0 29 466,7 6781 183,1 6242 136,3 

Харківська 24 875,5 33 879,1 9288 102,8 12742 123,3 

Херсонська 6 360,3 9 106,3 3949 189,6 4734 68,9 
Хмельницька 15 375,4 25 494,1 11835 200,4 12278 169,3 
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Черкаська 25 677,9 27 862,0 16368 320,7 23912 219,1 

Чернівецька 4 240,6 10 271,2 2281 34,4 2455 33,1 
Чернігівська 28 611,6 33 897,4 12182 296,8 21790 429,2 

м.Київ 33 3290,4 43 5130,2 100999 1297,6 86465 1489,3 

м.Севастополь 4 1220,9 5 1061,6 18322 497,6 18769 517,9 
 

Таблиця 2 

Екскурсійна робота музеїв Запорізької області у 2005-2013 рр. [1] 

Рік Кіль- 

кість 

музеїв 

Кількість 

предметів 

основного 

фонду, тис. 

Кількість 

відвідувань 

за рік,  

тис. осіб 

Кількість 

проведених 

екскурсій 

за рік 

Кількість 

осіб, 

обслугованих 

екскурсіями 

2005 21 329,6 560,3 11504 259,6 

2006 21 337,1 553,5 11104 223,1 

2007 22 347,9 602,0 12088 246,0 

2008 22 360,2 585,9 10713 217,1 

2009 22 370,4 593,6 10389 206,3 

2010 21 360,9 641,6 11840 225,1 

2011 22 370,0 657,9 12070 239,9 

2012 22 376,2 664,1 12747 242,9 

2013 23 386,1 620,9 12592 223,1 

 

Загальна кількість працівників музейних закладів Запорізької області налічує 457 осіб, у 

т.ч. 145 співробітників та екскурсоводів (з них 141 працівник має вищу освіту, а 97 – 

спеціальну); 25 фахівців залучені на  громадських засадах [1]. 

Кількість предметів основного фонду музеїв в регіоні дослідження дорівнювало 386,1 

тис. одиниць, що на 56,5 тис. одиниць більше в порівнянні з 2005 роком (329,6 тис. одиниць) 

(табл. 2).  

Необхідно зазначити, що протягом 2005-2013рр. спостерігається збільшення кількості 

предметів основного фонду музеїв за типами: писемні – на 30,8 тис. одиниць (з 84,7 тис. 

одиниць до 115,5 тис. одиниць); фото – на 6,1 тис. одиниць (з 58,3 тис. одиниць до 64,4 тис. 

одиниць); речові – на 9,5 тис. одиниць (з 42,6 тис. одиниць до 52,1 тис. одиниць); природничі – 

на 0,5 тис. одиниць (з 20,2 тис. одиниць до 20,7 тис. одиниць); образотворчі – на 4,6 тис. 

одиниць (з 13,1 тис. одиниць до 17,7 тис. одиниць); декоративні – на 1,6 тис. одиниць (з 5,8 тис. 

одиниць до 7,4 тис. одиниць); фономатеріали – на  958 одиниць (з 503 одиниць до 1,4 тис. 

одиниць); кіно та відеоматеріали – на 372 одиниці (з 44 одиниць до 416 одиниць); інші – на 2 

тис. одиниць (з 104,2 тис. одиниць до 106,2 тис. одиниць) (табл. 3). 

Таблиця 3 

Класифікація предметів основного фонду музеїв Запорізької області  

у 2005-2013 рр. [1] 

Рік Кількість 

предметів 

основного 

фонду 

З них за типами 

речові 
обра- 

зотворчі 

декора-

тивно- 

ужиткові 

писемні фото фоно 
кіно та 

відео 

природ- 

ничі 
інші 

2005 329565 42567 13119 5793 84692 58300 503 44 20276 104271 

2006 337133 43607 13519 5954 88363 58501 507 47 20296 106339 

2007 347918 44634 14052 5887 94589 58607 507 43 20364 109235 
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2008 360209 45785 14709 6061 104394 59770 521 47 20388 108534 

2009 370444 46196 15067 6129 111135 61225 647 54 20435 109556 

2010 360927 46928 15714 6411 108757 59512 770 68 20346 102421 

2011 370021 48735 16182 7016 112078 62152 1084 229 20519 102026 

2012 376217 50110 17011 7183 113894 62935 1283 238 20640 102923 

2013 386145 52086 17738 7442 115560 64467 1461 416 20741 106234 

 

Кількість проведених екскурсій за 2013 рік складало 12,6 тис. екскурсій, що на 1,1 тис. 

екскурсій більше ніж у 2005 році (11,5 тис. екскурсій) (табл. 2).  

Необхідно зазначити, що у 2013 році на 36,5 тис. осіб зменшилась кількість осіб (до 223,1 

тис. осіб), обслугованих екскурсіями, в порівнянні з 2005 роком (259,6 тис. осіб) (табл. 2). 

Найбільшим попитом у туристів і екскурсантів користуються  Обласний краєзнавчий 

музей, Національний музей історії Запорізького козацтва при Національному заповіднику 

„Хортиця‖, Обласний художній музей та ін. 

Провідне місце серед даних закладів посідає обласний краєзнавчий музей у м. Запоріжжі, 

який є значним культурним і науковим осередком популяризації культури, історії та етнографії 

Запорізького краю. Запорізький краєзнавчий музей був заснований у 1921 р. за ініціативою Я.П. 

Новицького. В його фондах зібрано понад 100 тис. експонатів, серед них чимало унікальних. 

Для туристів і екскурсантів основна експозиція представляє знайомство з історію краю з 

найдавніших часів до сьогодення, показує його природу, життя і побут запорозьких козаків. 

Велику історичну цінність мають археологічні, етнографічні, нумізматичні колекції, гербарії, 

стародруки. Серед колекцій: палеонтологічні залишки тварин неогенового та антропогенового 

періодів; археологічні знахідки із Запорізького кургану; сарматські прикраси; колекції комах; 

опудала рідкісних птахів; зброя й предмети побуту запорозьких козаків. Окрема виставкова зала 

(«Нестор Махно та його час») присвячена подіям Української революції 1917-1921 років у 

степах Запоріжжя [2]. 

У складі Національного заповідника «Хортиця» (статус національного надано в 1993 р.), 

діє Музей історії Запорізького козацтва який розташований на острові Хортиця. Музей 

відкритий 14 жовтня 1983 р. як Музей історії м. Запоріжжя. Протягом кінця 80-х – початку 90-х 

рр. ХХ ст., на хвилі національного піднесення та проголошення незалежності України, заклад 

перепрофільований в Музей історії запорозького козацтва. На сьогоднішній день в музеї зібрано 

понад 32 тис. музейних предметів. Експозиційна площа музею становить 1600 кв. м. Для огляду 

туристів і екскурсантів постійно відкриті: експозиції музею - Запорозьке козацтво в історичній 

та художній літературі, період Київської Русі, православ'я на українських землях, новітня історія 

Запорозького краю, нові археологічні знахідки Національного заповідника; три діорами - «Битва 

київського князя Святослава» (представлений унікальний меч каролінгського типу широко 

відомий як «Меч Святослава» знайдений в 2011 р. біля о. Хортиця), «Військова рада на Січі» та 

«Визволення міста Запоріжжя»; виставки присвячені історії запорозького козацтва. Недалеко від 

музею на острові Хортиці розташований кам'яний стовп, на якому написано, що тут імовірно 

вбили князя Святослава (сина княгині Ольги) [2]. 

Також попитом у туристів і екскурсантів Запорізькій області користується Обласний 

художній музей (м. Запоріжжя), який засновано 29 вересня 1971 р. На сьогоднішній день в музеї 

зібрано 13 тис. творів. З 1990 р. музей очолює мистецтвознавець Борисова Г.С. Туристам і 

екскурсантам музей гідно репрезентує образотворче мистецтво України та Росії XIX-ХХ 

століть. Окрасою колекції є твори   визначних митців живопису, збірки графіки та скульптури, 

фонд новітнього українського мистецтва початку XXI століття, твори українського народного 

декоративного мистецтва, які відображають традиції різних регіонів України. Колекція 

народного мистецтва музею  включає  художню обробку дерева, яскравий рослинно-квітковий 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_1917-1921
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1983
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F
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http://uk.wikipedia.org/wiki/1971
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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http://uk.wikipedia.org/wiki/XIX
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петриківський розпис, традиційні писанки та мереживні витинанки, художні вироби з глини 

(опішнянська, васильківська й косівська кераміка), фарфор, гутне й кришталеве скло, 

український народний костюм із різних регіонів, полтавські й львівські килими, ткані вироби 

Богуслава, Кролевця, Решетилівки та вишиті рушники [2]. 

Унікальні наскальні малюнки та колекції репрезентовані в національному історико-

археологічному заповіднику «Кам'яна Могила» (статус національного надано у вересні 2008 р.) 

поблизу м. Мелітополь, у складі якого функціонує музей "Первісне мистецтво" та лапідарій-

пагорб "Кам'яна могила".. В них експонується понад 3 тис. стародавніх малюнків від періоду 

пізнього палеоліту (10-16 тис. років до н.е.) до епохи бронзи і більш пізнього часу. У фондах 

музею зберігаються унікальні стародавні речі, кам'яні знаряддя, посуд. Заповідник представляє 

матеріальну та духовну культуру давніх мешканців північного Причорномор'я, їх зв'язки з 

Месопотамією, Шумерською державою, Єгиптом, Грецією. Щороку «острівець серед степу» 

відвідують понад 30 тисяч туристів і екскурсантів [2]. 

Духовна та матеріальна національно-культурна спадщина створюють особливий вагомий 

шар туристичного потенціалу м. Мелітополь. Значний інтерес у туристів і екскурсантів 

викликає відвідування в м. Мелітополь першого в Україні інтеркультурного етнографічного 

музею, який функціонує при караїмській національно-культурній спільноті «Кале». Ініціатором 

його створення і облаштування  у 2011 р. виступили Ю. Макаров (Арабаджі) і М. Арабаджі 

(представники караїмської національно-культурної спільноти) за підтримки всіх національних 

громад міста. Всі народи і народності, які мешкають у м. Мелітополь отримали можливість 

представити в інтеркультурному музеї свої експозиції, пов'язані з історією, побутом, релігією, 

культурою. Діяльність музею безумовно сприяє знайомству відвідувачів із національними 

особливостями міста, вихованню  культури національної толерантності, визначенню напрямків 

розвитку міста, як одного з інтеркультурних міст Європи. 
Функціональну діяльність музейних закладів у Запорізькій області для здійснення 

музейного туризму можна визначити, як задовільну, тому що їх діяльність спрямована на 

збереження культурної спадщини і розвиток творчого потенціалу жителів районів, але 

необхідно визначити, що територіальне розміщення  по адміністративних районах вкрай не 

рівномірне. Найбільш забезпечені музеями державного підпорядкування: Запорізький, 

Кам’янсько-Дніпровський, Бердянський і Мелітопольський адміністративні райони, інші ж 

райони Запорізької області мають по одному музею. 

Поряд з тим виникає ряд певних проблем, які потребують негайного вирішення: 

недостатнє державне фінансування музейних закладів та недосконалий рівень розвитку 

матеріально-технічної бази; не в кожному районі Запорізької області знайдено цікаві форми 

організації музейного туризму та навчально-виховних процесів для молоді; недостатня кількість 

в деяких районах музейних закладів та недосконала кадрова політика щодо підготовки фахівців 

для їх функціонування; збільшення обсягів надання платних послуг населенню, в т.ч. і 

пільговим категоріям та дітям. 

Для подальшого розвитку та  поширення музейного туризму  у Запорізькій області 

необхідно: створення економічних та організаційних умов для збереження і відтворення всієї 

соціально-культурної сфери; розробка та впровадження ефективної моделі фінансового та 

матеріально-технічного забезпечення соціально-культурного розвитку; використання наступних 

показників для збільшення ефективності розвитку музейних закладів: затребуваність, 

доступність, статусність, динамізм, стійкість, ефективність; зміцнення зв'язків і розширення 

взаємодії між музейними закладами та туристичними підприємствами; активізація участі 

музейних закладів у міжнародних культурних проектах, культурно-інформаційному обміні з 

іншими регіонами України, країнами Європи та світу;  створення нових проектів з метою 

збереження, відродження та забезпечення подальшого розвитку традиційної народної культури 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/2008
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та аматорського мистецтва; розробка  нових туристичних маршрутів й екскурсійних програм 

для внутрішніх і іноземних туристів та екскурсантів.  
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Олег Байтеряков 

Мелітополь 

 

ОЦІНКА АЛТАГІРСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ДЛЯ ЗМАГАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

 

Алтагірське (Богатирське) лісництво розташоване поблизу села Богатир Якимівського 

району. Східна окраїна лісництва прилягає до цілого ряду оздоровчих таборів, розташованих на 

березі Молочного лиману. Із півночі, півдня та заходу лісництво обмежено землями, що 

обробляються. Площа лісництва становить 1098 га. Дана територія є державним заказником.  

Рельєф території рівнинний, середні відносні висоти місцевості не перевищують трьох 

метрів. Наявні деякі мікроелементи: мікропагорби та мікроями. Найбільша їх кількість 

знаходиться у північний та південній частинах лісництва. У східній частині лісництва 

розташовані дитячі оздоровчі табори, що виходять до Молочного лиману. Таким чином, 

гальмуючим орієнтиром виступає не Молочний лиман, а дитячі оздоровчі табори.  

Ґрунтові дороги поділяють територію на чотири крупних сектори. У свою чергу, кожен 

сектор поділено дорогами та просіками на багато кварталів. На території північно-східного 

кварталу наявні окремі будівлі. Також паралельно головним дорогам до таборів проходять лінії 

електропередач. Щільність доріг – 8 км/км
2
. 

На даній місцевості відсутні об’єкти гідрографії. Клімат Якимівського району дуже 

теплий та посушливий. Сприятливих днів для заняття змагальним туризмом восени та навесні 

більш 50%, влітку – 30-50%, а взимку – менш 30% з-за низьких температур та нестійкого 

снігового покриву. 

Тваринний світ Алтагірського лісництва дуже різноманітний. Лісовий масив слугує 

місцем гніздування багатьох корисних та рідких птахів, також тут мешкає та розмножується 

мисливська фауна. Серед ссавців у лісі зустрічаються дрібні гризуни, зайці-русаки, ліси, білки, 

кабани, куниці, ласки. Більшу частину Алтагірського лісництва займає листяний ліс (біла акація, 

дуб, ясень), незначна площа зайнята хвойним лісом (сосна) [2]. Загальна залісенність території 

дуже висока і становить 99%. 

У східній частині лісництва переважає середньопрохідний ліс, на котрий приходиться 

71,5% усієї площі лісництва. У ньому наявний підріст та підлісок, що певним чином гальмують 

пересування.  

У західній частині розповсюджений важкопрохідний ліс. Він займає 26,5% усієї території 

та має густий колючий підлісок у листяних ділянках та густий деревостій у хвойних.  

Незначна частина лісництва (близько 10%) зайнята легкопрохідним лісом. Для нього 

характерне рівномірне розташування дерев на достатньо великій відстані одне від одного, без 

підросту та підліску. Такий ліс не становить перешкод для руху, добре проглядається та 

пробігається. 

Поблизу лісництва не проходять залізничні дороги та автомагістралі. Але територія 

лісництва межує із зоною відпочинку дітей. У районі відсутні негативні та небезпечні фактори 

для пішохідного руху та орієнтування. 

http://www.prostir.museum/

