
    Щороку, 18 травня, Кривий Ріг приєднується до відзначення 
Міжнародного дня музеїв. Тож, цьогорічні “музейні дні” у Кривому Розі – це 
про сміливість говорити про свою історію, про важливість берегти свою 
спадщину, про надважливу роль і самовідданість людей, які займаються 
музейною справою, про силу і стійкість музеїв під час війни.

    Музеї мають силу змінювати світ навколо нас. Вони є незрівнянними 
місцями відкриттів, навчають нас про наше минуле та відкривають наш 
розум для нових ідей. Завдяки своїм колекціям і програмам музеї 
створюють соціальну мережу, важливу для формування та розвитку 
свідомого та активного громадянського суспільства. 
     Міжнародний день музеїв відзначається у всьому світі з 1977 р. Щороку 
Консультативний комітет визначає тему. Цей захід дає можливість 
музейним фахівцям зустрітися з громадськістю та обговорити виклики, з 
якими зіштовхуються музеї та запобігти їм. “Сила музеїв” стане темою 
Генеральної конференції ICOM, що цьогоріч відбуватиметься у Празі – ICOM 
Prague 2022. Генеральна конференція є однією з найбільш значущих 
глобальних подій, присвячених музеям та їх співробітникам. З року в рік 
зростає кількість учасників з усіх континентів, котрі збираються, щоб 
обговорити та поділитися ідеями щодо актуальних проблем, які стоять 
перед музеями. Уперше в історії конференція ICOM проходитиме у новому 
гібридному форматі, надаючи учасникам з усього світу повний віддалений 
доступ до наукової програми ICOM Prague 2022. 

    Криворізький історико-краєзнавчий музей
 Численні історичні та археологічні пам’ятки 
міста зібрані в Криворізькому історико-
краєзнавчому музеї. Який заснований в 1960 році, 
фонди музею налічують близько 115 570 предметів 
музейного значення, серед яких: природні й 
археологічні колекції, етнографічні та 
нумізматичні матеріали, твори образотворчого 
та народно-прикладного мистецтва, фото та 
документальні джерела з історії Криворіжжя XIX—
XX ст. Експозиція музею становить (800 м кв.). ст. Експозиція музею становить (800 ст. Експозиція музею становить (800 м кв.). м кв.). 
   Відеогалерея краєзнавчого музею – годинник.
 Це перша Відеогалерея в Україні, яка має чималий 
масштаб та цікаву концепцію. Під найбільшим в 
світі квітковим годинником побудована галерея, де 
демонструють ролики про футбольний клуб 
Кривбасс, про історію Кривого Рогу та самої 
України. В інтерактивному музеї установлено 
сучасне мультимедійне обладнання, за допомогою 
якого на великому екрані, проектуються фільми, 
як у форматі 3D, так і в звичайному. Кожен D, так і в звичайному. Кожен 
відвідувач зможе на хвилини відійти від буденності



та заглибитись в історію міста, дізнатися більше 
про розвиток Кривого Рогу та самої області. Дана 
галерея демонструє те, що нові технології 
удосконалюються дуже швидко та прогресують з 
неабияким масштабом. Також в галереї діє 
“Творчий проект” – віртуальна художня галерея. 
На екранах демонструють полотна великих 
українських художників другої половини XX cт.т.

                     Музей історії авіації
  При криворізькому авіаколеджу знаходиться 
найунікальніший авіаційний парк України, що було 
створено на основі авіаційно-технічної бази, на 
території якої до кінця 1970-х років знаходився 
старий криворізький ґрунтовий аеропорт.

 Тут можна ознайомитись із низкою 
раритетних екземплярів радянського 
авіабудування. Серед цих крилатих машин є два 
унікальні експонати: реактивний 
пасажирський літак Ту-154, що брав участь у 
зйомках першого радянського фільму-
катастрофи «Екіпаж»; далекомагістральний 
авіалайнер Ту-114, що був дивом тодішньої 
авіаційної техніки, на подібному літаку в 1959-
му році керівник Радянського Союзу Микита 
Хрущов літав до Америки. Нині подібних 
екземплярів залишилося лише 3D, так і в звичайному. Кожен  в світі – у 
Москві, Ульяновську та Кривому Розі. 
Пасажирські літаки :Ан-24, Як-42, Ту-13D, так і в звичайному. Кожен 4, Ту-
154 Транспортні літаки Ан-26 Вертольоти Мі-8

                   Музей гірничої техніки
 Для любителів техніки справжній рай 
розгорнувся під відкритим небом, аналогів якому в 
Україні немає. Серед площі біля Палацу культури 
Північного ГЗК розставлені музейні об’єкти 
гірничодобувної техніки. Вона захоплює своїми 
розмірами, екскаватори, електровози, бульдозери 
і багато іншого. Через те, що  музей знаходиться 
просто неба його можна відвідати в будь-який час. 

млений у стилі hi-tecт.h, музей залізничної слави Криворізького регіону, яким 
пишається Придніпровська залізниця. У музеї кожен знайде для себе чимало 
цікавого та корисного. Тут зберігаються раритетні видання й предмети: 
"Альбом до 25-річчя Катерининської залізниці" (1909), "Вісник 
Катерининської залізниці"(1917), "Військова фармакопея" (1919), апарат 
Морзе, польові телефони, макети грейферного навантажувача та машини 
для прибирання рудних засмічувачів з колії, 

    Музей залізничної слави Криворізького регіону. 
 У Кривому Розі розташувався унікальний, офор- 

а також залізнична форма різних часів, фото- і 
архівні матеріали про видатних особистостей 
регіону та залізниці, основні етапи 
становлення підприємства, його досягнення у 
виробничій, спортивній та соціальних сферах.
 Радує око і широко представлена у музеї 
експозиція української народно-вжиткової 
творчості, яка передає колорит місцевого 
побуту XVIII-XIX століть.
 Усі експонати зібрані руками залізничників та 
їхніх родин або передані у музей приватними 
колекціонерами. 
             Музей історії ПАТ «Арселол Міттал Кривий Ріг» 
     «АрселорМіттал» (колишній «Криворіжсталь») у Кривому Розі є одним із 
найбільших підприємств, які виготовляють сталь. Звісно ж, у такого 
великого комбінату є своя історія, яку вам залюбки розкажуть  у залах  
музею  історії Криворіжсталі . Музей має три зали, в першому можна 
дізнатися про історію створення, у другому показані сучасні досягнення, а



в третьому залі можна познайомитися з самим виробництвом. Посеред 
зали розташовується макет «Криворіжсталі». Завдяки йому можна 
оцінити, наскільки цей комбінат величезний та потужний.

  А поруч для кожного ласкаво відчинені двері 
Музею трудової слави ПрАТ«ПГЗК». У фондах музею 
налічується понад тисяча експонатів, які 
відображають історію створення та розвитку 
промислового гіганта країни, в тому числі: 
макети, моделі техніки, обладнання, зразки 
гірських порід, продукція комбінату, сувеніри, 
виготовлені з залізної руди, колекція 
фотоальбомів. Музей здійснює виставкову 
діяльність, створює постійні та тимчасові 
експозиції з власних фондів.

  Музей трудової слави Публічного Акціонерного Товариства «Південний 
гірничо-збагачувальний комбінат».

 Одна з перлин культурної ниви Криворіжжя є «Алея каменів» у парку імені 
І.І. Савицького в Інгулецькому районі. На алеї представлені унікальні зразки 
гірських порід віком близько 2,5 млрд. років. 

  Науково-дослідний геолого-мінералогічний 
музей 

   Колекція каменю Науково-дослідного геолого-
мінералогічного музею КНУ постановою Кабінету 
Міністрів України внесена до Державного 
реєстру наукових об’єктів, що становлять 
національне надбання. На даний час 
експонується більше ніж 3D, так і в звичайному. Кожен 000 зразків гірських 
порід, руд і мінералів (в фондосховищах 
налічується більш ніж 5000 зразків).
Музейні експозиції мають як навчальне, так і 
науково-дослідницьке призначення. З 
урахуванням навчальних планів і програм 
підготовки спеціалістів - геологів і гірників. В 
відповідності з ним сформовані головні розділи 
музею: „Магматичні утворення", „Пегматити", 
„Гідротермальні утворення", „Метаморфічні 
утворення", „Метасоматичні утворення", 
„Ультраметаморфічні утворення", „Гіпергенні 
утворення". Тож музей запрошує до перегляду 
експозиції  криворіжців та гостей міста.

 У музеї змонтоване освітлювальне та мультімедійне обладнання. 
Центральним мультімедійним об’єктом є 3D, так і в звичайному. Кожен D-інсталяція, яка передає 
специфіку видобувних робіт у кар’єрі. Цей об’єкт, сучасний, яскравий, 
оглядовий, презентаційний, викликає інтерес до історії ПГЗКа не тільки у 
працівників комбінату.
  Побувати в музеї Південного намагаються як звичайні криворіжці, не 
пов’язані з промисловістю, так і гості міста.
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