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 Музей Природи на природничому факультеті створено у 1973 – 1976 роках 
зусиллями викладачів кафедри зоології. З ініціативи Кена Івановича створювалась 
унікальна зоологічна колекція, яка послужила основою для Музею природи ЖДУ, 
яка і нині радує своїх відвідувачів цікавими експонатами тварин з усіх куточків 
нашої планети. Великий внесок у здобутки нашого музею зробили: Корбут Гаррій 
Олександрович, Гирин Володимир Кузьмович, Вискушенко Андрій Петрович та 
Стадниченко Агнеса Полікарпівна. Основа його колекції – близько 550 експонатів 
тварин. Започаткований він був як зоологічний музей. Фонди музею 
поповнювались за рахунок експонатів, що виготовлено студентами і викладачами 
природничого факультету під час навчально-польових практик, а також завдяки 
подарованим експонатам різних установ нашої країни та зарубіжжя. Були зібрані 
найяскравіші представники фауни Житомирщини, а також цікаві і різноманітні 
види тварин з усіх куточків світу.  



Пізніше після поповнення новими експонатами, зокрема 
великою колекцією мінералів та гірських порід, 
скам’янілостями викопних рослин, анатомічними препаратами 
зоологічний музей був реорганізований у Музей природи. 



Колекція рідкісних і дорогоцінних мінералів та гірських порід 
Житомирщини, України, Євразії налічує понад 200 експонатів. 







 Палеонтологічна колекція 

В музеї зібрано багатий палеонтологічний матеріал: гірські породи з 
відбитками вимерлих тварин і рослин, вуглефіковані рештки, скам’янілості 
морської фауни, кістки та зуби викопних тварин. 
  



Палеонтологічна колекція музею природи ЖДУ 
включає близько 80 одиниць збереження і 
характеризує такі геологічні епохи як палеозой, 
мезозой, кайнозой. Серед експонатів є представники 
морської фауни – черепашки древніх черевоногих, 
двостулкових і головоногих молюсків (амонітів, 
наутілусів, белемнітів), древні губки, корали, морські 
їжаки, нумуліти, зуби акул. Вони знайдені на території 
Житомирщини, яку в давнину не раз вкривало море. 
Серед палеонтологічних експонатів музею є відбитки 
гігантських хвощів, плаунів, вапняки Сарматського 
моря. 





Колекція гідробіонтів представлена мешканцями 
морських і прісноводних водойм: губки та корали, 
голкошкірі, молюски, ракоподібні, риби.  







Підтип Ракоподібні 
(CRUSTACEA) 



Клас Комахи (INSECTA) 
Студенти природничого факультету, 

вивчають у музеї фонові види України, 
знайомляться з рідкісними та 
зникаючими тваринами, що потребують 
охорони. Зокрема, серед 
Червонокнижних видів України у 
колекції музею Природи ЖДУ 
представлені комахи (краснотіл пахучий, 
вусач великий дубовий, жук-олень, 
махаон, мнемозина, бражник мертва 
голова, сатурнія мала та ін.).  



Гнізда оси паперової та шершня 



Клас Риби  
(Pisces) 





Червонокнижні представники земноводних та плазунів: саламандра 
плямиста, тритон карпатський, мідянка, ескулаповий, 
чотирьохсмугастий та візерунчастий полози.  





Клас Птахи (AVES) 







 
Клас Ссавці (MAMMALIA) 





 Сьогодні музей Природи є одним із найкращих серед 
вищих навчальних закладів України. Для студентів 
факультету музей є солідною базою і яскравим наочним 
зібранням при вивченні курсів зоології, геології, анатомії 
людини, ботаніки. Музей завжди відкритий для усіх, хто 
хоче пізнати багатство і різноманітність природи. Музей 
підтримує тісний зв’язок зі школами міста Житомира і 
області, обласним еколого-натуралістичним центром, 
іншими навчальними і виховними закладами Житомира. 
Така співпраця є надзвичайно корисною в плані 
профорієнтаційної роботи факультету. За останні 2 роки 
було проведено близько 200 екскурсій на різну тематику 
для житомирян і гостей міста з усіх куточків України та 
зарубіжних країн. 
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