
 
Комунальний заклад «Покровський історичний музей» 

 

Адреса: м.Покровськ, вул.Європейська,22  

Телефон: (0623) 521368, директор – 050-217-69-78 

Електронна адреса: ist.museum_pokrovsk@i.ua 

Директор: Рожкова Ангеліна Вікторівна 

 

КЗ «Покровський історичний музей» працює: 

Понеділок – четвер:  з 800 до 1700  без перерви 

П’ятниця:     з 800 до 1545  без перерви 

Субота – неділя:  з 800 до 1600  без перерви 

В літній період згідно наказу директора  

КЗ «Покровський історичний музей» працює: 

Понеділок – четвер:  з 800 до 1700  без перерви 

П’ятниця:     з 800 до 1545  без перерви 

Субота – неділя:   вихідний день 

 

КЗ «Покровський історичний музей» надає наступні послуги: 

- відвідування музею; 

- обслуговування екскурсійних груп  і окремих відвідувачів; 

- проведення фото-,  відео- і кінозйомок окремих експонатів, експозицій, 

територій та об’єктів музею; 

- фотокопіювання, ксерокопіювання, мікрофільмування, мікрокопіювання 

з книжок, брошур, газет, журналів, музейних експонатів, документів з 

фондів музею; 
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- підготовка фактографічних, аналітичних довідок для фізичних та 

юридичних осіб; 

- організація пересувних виставок, екскурсій по місту; 

- проведення фото-,  відео- і кінозйомки в реконструйованих костюмах 

початку XX століття в експозиційних залах музею.    

 

Робота музею спрямована на популяризацію історії нашого краю шляхом 

створення нових експозицій, доповнення музейного фонду новими 

надходженнями, створення стаціонарних та пересувних виставок різної 

тематичної направленості, з метою демонстрації цінності фондових колекцій та 

відображення руху музейних предметів. 

Головні завдання музею: 

1. Збереження культурного та наукового надбання, інтерпретація минулого та 

теперішнього, проведення учбово-виховної та просвітницької роботи серед 

населення, організація дозвілля.  

2. Проведення дослідницької, наукової, пошукової та культурно-освітньої 

роботи, спрямованої на всебічне вивчення рідного краю. 

3. Сприяти формуванню національної самосвідомості;відродженню духовної та 

історичної пам’яті українського народу; розвиткові кращих традицій, звичаїв та 

обрядів;дослідженню та пропаганді пам’яток матеріальної та духовної  

культури; створенню літописів населених пунктів, трудових колективів; 

веденню наукових досліджень з історії розвитку підприємств міста. 

 

Комунальний заклад «Покровський історичний музей» є візитівкою міста, 

в якому зберігаються не тільки унікальні речі, але й  історична спадщина 

нашого краю.  

Комунальний заклад «Покровський історичний музей» було створено у 

1967 році  як народний історико – краєзнавчий музей. Відкриття його відбулося 

21 червня 1967 року і знаходився він у одному з старовинних будинків міста – 

будинку власника Гродівського рудника Казарінова (вул. Свердлова, 136). 

Ініціаторами створення стали краєзнавці-ентузіасти Коробко Тихон 

Володимирович, Надєєв Ілля Омелянович, Латинін Іван Гаврилович, Галіна 

Лідія Борисівна та інші. Вони ж були й першими екскурсоводами.  Створені 

музейні експозиції висвітлювали події революції 1905 року, громадянської та 

Другої світової війни. 

З 1971 року музей отримав статус державного й став відділом Донецького 

обласного краєзнавчого музею. В 1982 році музей було переміщено у нове 

приміщення за адресою: вул.Горького (нині Європейська), 22. 

Відповідно Наказу Донецького обласного краєзнавчого музею від 

11.07.1990 №46 «Про змінення структури Костянтинівського та 

Красноармійського відділів» краєзнавчий музей перейменовано у 

Красноармійський історичний музей. 

Відповідно Рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 

22.01.2992 №8 та Наказу обласного Управління культури від 04.05.1992 №10 

«Про створення самостійних державних музеїв» відділ був перетворений у 

Красноармійський історичний музей.  



Відповідно Рішення Красноармійської міської ради від 10.12.2009 

№№5/45-15 Красноармійський історичний музей перейменовано в 

Комунальний заклад «Красноармійський історичний музей». 

Згідно Рішення Покровської міської ради від 14.07.2016р. №7/14-12 

Комунальний заклад «Красноармійський історичний музей» перейменовано в 

Комунальний заклад «Покровський історичний музей». 

Покровський історичний музей складається з 7 експозиційних залів та 

виставкового  залу. 

 

 
«Давнина краю» 



 
«Заселення краю» 

«Виникнення міста та соціально-економічний розвиток міста кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст.» 



 
«Друга Світова війна» 

 
«Соціально-економічний розвиток міста 50-60-ті рр ХХ ст.» 



 
«Держава та місто в роки Незалежні України» 

 
«Військовий конфлікт на сході України» 

 



У фондових зібраннях Покровського історичного музею зберігається 

більше 14000 експонатів, які експонуються на різних виставках в музеї та за 

його межами. Так, щорічно в закладі проводиться більше 50 виставок та їх 

презентації, для відвідувачів проводиться близько 200 оглядових та тематичних 

екскурсій, організовується більше 60 заходів різної тематики.   

Музейні заходи носять переважно етнокультурний характер,  мають на 

меті ознайомлення підростаючого покоління  з історією рідної країни, 

національну самоідентифікацію мешканців міста, знайомство з історією міста 

та його сучасністю, талановитими особистостями. 

В музеї активно впроваджуються інтерактивні методи взаємодії 

відвідувачів з експозицією, що дозволяє не просто розглядати експонати, а 

приймати активну участь у їх пізнанні. Біля кожної вітрини розташовані QR-

коди, зчитавши які можна самостійно ознайомитися зі змістом екскурсії. А за 

допомогою навушників та планшетів – екскурсію можна прослухати у 

аудіоформаті.  

В залі «Виникнення міста та соціально-економічний розвиток міста кін. 

ХІХ – поч. ХХ ст.» для візуалізації інформації використовуються відеоролики, 

які доповнюють розповідь екскурсовода. Поряд з експозицією, в якій 

відтворено перебування відомого українського композитора М.Д.Леонтовича 

на ст.Гришине (сучасний Покровськ) з 1904 по 1908 рр, розташовано 

електронне піаніно. Всі охочі мають змогу зануритися у світ музики та 

навчитися грати всесвітньовідомий твір Миколи Леонтовича «Щедрик». 

В залі «Археологія» представлена ігрова локація, знаходячись на якій діти 

можуть ознайомитися з професією археолога і на деякий час «перетворитися» у 

нього,  цікаво та з користю провести тут свій вільний час. Крім того, родини, 

які завітали до музею з дітьми, відтепер мають можливість залишити дітей в 

ігровій локації, а самі  сповна насолодитися експозиційними залами музею. 


