
Огляд  експозиції  супроводжується 
розповіддю екскурсовода насиченою як науковими 
даними,  так  і  цікавими  фактами  та  вражаючими 
цифрами із життя тварин. Головним стержнем усіх 
розповідей є пропагування природоохоронних ідей 
широкому колу відвідувачів.

The  exposition  survey  is  accompanied  by  guide’s 
stories that rich of scientific data, interesting facts 
and  amazing  figures  of  the  animals’  life.  The  main 
core  of  all  stories  is  popularization  of  nature 
protection outlook among wide circle of visitors.

49044, Україна,
м. Дніпропетровськ,

пр. К.Маркса, 36, корпус ДНУ 
№2, кімн. 23,25,27 

тел. 8-056-744-74-58.

Зоологічний музей ДНУ
приймає відвідувачів:

щодня з 9-00 до 15-00
вихідні: субота, неділя.

36, Karl Marks Ave., DNU building 
2, rooms 23, 25 and 27
49044 Dnipropetrovs’k,

Ukraine,
Phone: + 38 056 7447458

Zoological Museum
Dnipropetrovsk National University

Open time: Monday – Friday: 
9-00 – 15-00

Days off: Saturday and Sunday

Дніпропетровський національний 
університет

Зоологічний музей
Zoological Museum

Dnipropetrovsk National University



Початок зоологічної колекції датовано 1901 
роком  (виготовлення  першого  експонату).  Як 
самостійний підрозділ зоологічний музей працює 
з 1924 року після передання фауністичної колекції 
в стіни університету.  Музей розміщується в трьох 
експозиційних залах загальною площею 495 м². У 
фондах,  систематичному,  остеологічному, 
екологічному  відділі,  відділі  промислових  та 
безхребетних  тварин  зібрано   близько  8 000 
експонатів.

Zoological collection began in 1901 (the first exhibit). 
In  1924  the  Museum  became  an  independent 
organisation.  It took place after the assignation of 
the  faunistic  collection  to  the  University.  The 
Museum  stock  divides  into  several  departments: 
taxonomical, ecological and osteological ones, sections 
of game animals and invertebrates. There are about 
8,000 exhibits in those subdivisions.

Різноманіття видового складу фауни України, 
доповнюють  багато  яскравих  представників  світу 
тварин з різних куточків нашої планети: гімалайський 
ведмідь,  бенгальський  тигр,  лев,  летючі  лисиці, 
пінгвіни, риба-меч, акула-молот, риба-місяць.

Diversity of species of Ukraine’s fauna is supplemented 
with  many  outstanding  representatives  of  animal 
kingdom living  in  divers  places  of our planet:  Asiatic 
black  bear,  Bengal  tiger,  lion,  flying  foxes,  penguins, 
sword-fish, hammer-headed shark, headfish, etc.

Поряд  зі  звичайними  представниками 
фауни, в музеї експонуються тварини, знайомство з 
якими  в  природі  майже  неможливе:  дрохва, 
очеретяний  кіт,  мала  панда,  гвинторогий  цап, 
сніговий  барс,  білий  ведмідь.  Загальна  кількість 
Червонокнижних  видів  складає  465  одиниць, 
представлених 165 видами.

Along with the common species Museum proposes to 
become familiar with rare ones, which are difficult to 
meet  in  nature:  bustard,  jungle  cat,  lesser  panda, 
markhoor, snow leopard and polar bear. 
465 units of 165 species in the collection are from 
different Red Data Books and Lists. 


