
 

Щороку в усьому світі 18 травня відзначається Міжнародний день музеїв.  
Відзначається з метою того, щоб найширші кола громадськості змогли оцінити величезну 
важливість вкладу музеїв в розвиток суспільства, в забезпечення доступності для багатьох 
людей досягнень в галузях науки, мистецтва , архітектури та культурної спадщини, яку 
представляють в музеях. 

Музеї виступають хранителями пам'яті, місцями, де оживає минуле. Саме в музеї 
можна познайомитися з побутом різних народів, історичними особливостями життя в 
інших країнах, дізнатися, чим жили люди в минулих століттях. Саме в музеї можна знайти 
для себе відповіді на багато питань,  що цікавлять. 

Свято з'явилося в календарі в 1977 році, коли на черговому засіданні Міжнародної 
ради музеїв (International Council of Museums, ICOM) було прийнято пропозицію про 
установу цього культурного свята. З 1978 року Міжнародний день музеїв став 
відзначатися більш ніж в 150 країнах. 

Традиційно до Дня музеїв приурочують відкриття нових виставок, тематичні 
фестивалі, лекції, музейно-театральні вистави, безкоштовні екскурсії, проведення 
фестивалю «Ніч музеїв», наукові читання. 

Щорічно з 1992 року свято проводиться під певною тематикою, присвяченою 
діяльності музеїв. Наприклад, в 2018 році тема торжества звучала, як «Музеї в епоху 
гіперкомунікації: нові підходи, нові авдиторії».  

У 2019 Міжнародна рада музеїв вибрала тему «Музеї як центри культури: 
майбутнє традиції». 

У 2020 році темою стала «Музеї заради рівності: різноманітність й інклюзія», 
яка набула особливого звучання в умовах карантину та локдауна в усіх куточках світу. 

Тема Міжнародного дня музеїв 2021 року – «Майбутнє музеїв: відновлення і 
переосмислення». 

Міжнародна рада музеїв ICOM вважає, що «зараз настав час переосмислити наші 
стосунки з громадами, яким ми служимо, експериментувати з новими моделями 
творення культури та рішуче підтвердити суттєву цінність музеїв для побудови 
справедливого та стійкого майбутнього. Ми повинні відстоювати творчий потенціал 
культури як рушія відновлення та інновацій в епоху пост-COVID». 

Звичайно, можна прочитати про колекції того чи іншого музею, але, як кажуть, 
краще один раз побачити! І в сучасних умовах все більше людей починають 
користуватися віртуальними екскурсіями. Віртуальні тури мають ефект присутності, це 
дає реальне уявлення про приміщення чи місцевість, де зроблена 3D панорама. Можна 
розглядати саме те, що цікаво вам, без обмежень в часі.  

Тож, навіть на карантині можна мандрувати та відвідувати музеї онлайн, адже 
багато з них вже адаптуватися до сучасних умов життя та готові задовольнити духовний 
голод своїх відвідувачів віртуальними турами. 

Україна — країна музеїв. І вже з'явився не один десяток музеїв, що обзавелись 
віртуальними музеями. Для того щоб, пройтися експозиціями найбільших українських 
музеїв, роздивитися найцікавіші експонати, оцінити інтер’єри видатних архітектурних 
пам’яток, подекуди достатньо лише зробити кілька натискань, і все це опиниться прямо на 
екрані вашого монітору. Інтерактивні екскурсії дозволять більше дізнатися про мистецтво, 
науку, історію України та її регіонів. 



 

Пропонуємо добірку посилань на віртуальні експозиції, 3D тури по музеях 
України, але це лише частка експозицій, що може зацікавить вас. 

Говорячи про віртуальні музеї, експозиції, тури, не можна не сказати про деякі 
інтернет-проекти. 

Один з таких проектів - Google Arts & Culture від команди Google. Академія 
культури Google (Google Cultural Institute) – це глобальний освітній онлайн-проект, 
партнерська програма якого поєднує сотні музеїв, інститутів культури й архівів миру. 
Значення цього багатомовного проекту у світовому освітньому процесі – колосальне. 
Команда Google їздить по музеях, оцифровує оригінали й робить відкритими для будь-
якої людини культурні скарби, накопичені людством за всю історію цивілізації. Будь-яка 
людина може щодня бродити по знаменитих музейних комплексах і розглядати твори 
мистецтва в дрібних деталях. Академія поєднує кілька проектів: присвячений 
образотворчому мистецтву Art Project, проект про природні й культурні чудеса планети 
World Wonders Project і архівні колекції історичних матеріалів Archive Exhibitions. 

Завдяки Арт-проекту можна відвідати найкращі музеї світу та в надзвичайних 
подробицях вивчити видатні твори мистецтва. У проєкті працюють понад 250 партнерів, 
які надали проекту десятки тисяч експонатів. Масштаб Арт-проекту з моменту його 
запуску суттєво зріс. Спочатку в ньому було представлено лише 1000 експонатів, а тепер 
доступно понад 45 000 об’єктів у високій роздільній здатності. Віртуальні тури доступні 
для понад 60 музеїв, і їх кількість постійно зростає. 

Сайт проекта https://artsandculture.google.com/partner?hl=uk 

World Wonders Project дозволяє всім охочим побачити архітектурні пам'ятки, 
найкрасивіші природні заповідники, стародавні руїни, знамениті міста, мальовничі 
садиби, пишні палаци, дивовижні базиліки і багато іншого. 
Archive Exhibitions - мабуть, це найцінніша частина Академії культури, бо саме в цьому 
розділі зберігаються оцифровані версії унікальних експонатів музеїв, до яких, як правило, 
немає загального доступу (через свою цінність вони не виставляються). Ці скарби можна 
знайти в розділі «Віхи історії». Тут ви зможете знайти не тільки фотографії експонатів, 
але й рідкісні відео, а також неопубліковані свідчення очевидців знаменитих подій. 

Інтернет-проєкт «Украина Incognita» — це продовження роботи «Дня» щодо 
вивчення та осмислення української історії у віртуальному світі. «Україна Incognita» 
пропонує віртуальні екскурсії музеями України. До уваги користувачів понад 30-ти 
віртуальних екскурсій. Серед яких: 

• Віртуальна екскурсія Історико-меморіальним музеєм М. Грушевського 

• Віртуальна екскурсія Музеєм Уласа Самчука 

• Віртуальна екскурсія Музеєм Гетьманства 

• Віртуальна екскурсія Меморіальним музеєм В’ячеслава Липинського у с. Затурці 

• Віртуальна екскурсія Музеєм історії Острозької академії 

• Віртуальна екскурсія Національним музеєм «Чорнобиль» 

• Віртуальна екскурсія Музеєм волинської ікони 

• Віртуальна екскурсія літературно-меморіальним музеєм Григорія Сковороди та 
багато інших, до яких можна долучитися за посиланням Віртуальні екскурсії 
музеями України. 

https://artsandculture.google.com/partner?hl=uk
https://artsandculture.google.com/search?q=World%20Wonders%20Project&hl=en
https://artsandculture.google.com/search?q=Archive%20Exhibitions%20&hl=ua
http://incognita.day.kyiv.ua/muzej-hrushevskoho.html
http://incognita.day.kyiv.ua/muzei-samchuka.html
http://incognita.day.kyiv.ua/muzej-hetmanstva.html
http://incognita.day.kyiv.ua/muzej-lipinskogo.html
http://incognita.day.kyiv.ua/muzej-ostrozkoyi-akademiyi.html
http://incognita.day.kyiv.ua/naczionalnij-muzej-chornobil.html
http://incognita.day.kyiv.ua/muzei-volynskoi-ikony.html
http://incognita.day.kyiv.ua/virtualna-ekskursiya-literaturno-memorialnim-muzeyem-grigoriya-skovorodi.html
http://incognita.day.kyiv.ua/museums.html
http://incognita.day.kyiv.ua/museums.html


 

Інтернет-проєкт «Музейний портал» 

Портал надає інформацію та актуальні новини з музейного життя України та світу та 
доступ до бази даних з інформацією про музеї зі зручним інтерфейсом користувача. Також 
ресурс пропонує віртуальні тури найкращими музеями України та Світу. 
Віртуальні тури 

• Національний заповідник Софія Київська 

Софія Київська – це справжній шедевр світового мистецтва. 260 квадратних метрів 
оригінальних мозаїк і 3000 квадратних метрів неймовірних фресок, давня архітектура, 
художній спадок багатьох поколінь. 

На сайті заповідника доступні 3D-тури Софійським собором та Кирилівською церквою. 
Тож, побачити велич та неповторну красу Софії Київської також можна не виходячи з 
дому. 

• Національний художній музей України (Київ) 

Музей був заснований наприкінці 19 століття як перший загальнодоступний музей Києва. 
Офіційне відкриття та освячення закладу, який здобув назву Київський художньо-
промисловий та науковий музей імені государя імператора Миколи Олександровича, 
відбулося 30 грудня 1904 року. 
Віртуальний тур  

• Національний музей літератури України  

Це один з найпопулярніших загальнодержавних музейних закладів країни, провідний 
серед музеїв літературного та літературно-меморіального профілю. Музей розташований у 
самому центрі Києва — на розі вулиць Б.Хмельницького та Терещенківської, у будинку, 
який є пам’яткою історії та архітектури кінця XIX ст., – колишньому головному корпусі 
Колегії Павла Ґалаґана, спорудженому 1871 року відомим архітектором О. Я. Шілле у 
стилі пізнього класицизму. 
Віртуальний тур 

• Національний музей медицини України (Київ) 

В музеї представлено розвиток медицини в Україні з стародавніх часів до наших днів. В 
основу організації музею була покладена новітня концепція музеєзнавства, яка дозволила 
використати науково-методичні і документальні матеріали та експонати у комплексі з 
архітектурними, художньо-технічними і аудіовізуальними засобами. Крім стендової 
експозиції, в музеї створені оригінальні інтер'єри, з портретними фігурами відомих вчених 
і лікарів, та діорами, присвячені найбільш визначним подіям в українській медицині. В 
експозиції музею широко представлені і твори українського образотворчого мистецтва, 
що пов'язане з медичною тематикою. Робота по створенню цього музею була у 1983 р. 
відзначена Державною премією України у галузі науки і техніки. Указом Президента 
України від 15 лютого 1999 р. наданий статус Національного. 
У музеї працює квест «Проект «SUPERHOMO»! Це квест-кімната у справжньому 
колишньому Анатомічному театрі. А також до послуг користувачів пішохідна екскурсія 

https://museum-portal.com/ua/museums
https://my.matterport.com/show/?m=XxDnKGZfXJG
https://my.matterport.com/show/?m=ekRQmewCeg4
https://museum-portal.com/ua/museum/national-art-museum-of-ukraine
https://museum-portal.com/ua/museum/national-museum-of-literature-of-ukraine/
http://nmmu.org/


 

«Медицина старого Києва: постаті та пам'ятки». Екскурсія-моноспектакль 16+ , де цікаві 
та вражаючі історії з життя видатних київських медиків, таємнича атмосфера будівлі 
Беретті та Булгакова не залишать Вас байдужими. 

• Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (Київ) 

Музей Ханенків – чільний музей світового мистецтва в Україні, який презентує 
найзначніші колекції мистецтва Європи, Азії та Давнього світу в Україні. «Серцем» музею 
є художнє зібрання Богдана та Варвари Ханенків – видатних українських колекціонерів та 
благодійників кінця 19 – початку 20 століття. 
Віртуальний тур.  

• Національний музей космонавтики ім. С.П. Корольова (Житомир) 

• Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному 

• Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького 

• Харківський художній Музей (Харків) 

Історія унікальної збірки музею веде свій початок від 1805 року – часу придбання 
Харківським університетом 2477 графічних аркушів західноєвропейських майстрів. У цю 
колекцію входили твори видатних художників XVI—XVIII ст.: А.Дюрера, Х.Гольціуса, 
Л.Джордано, П.Брейгеля Старшого, А. ван Дейка, Ф.Буше та інші. 
Віртуальний тур.  

• Дніпровський художній музей (Дніпро) 

Дніпропетровський художній музей відкрито у 1914 році за ініціативою членів художньої 
комісії Катеринославського наукового товариства. Перша експозиція Катеринославської 
картинної галереї була розташована у Потьомкінському палаці (нині Палац культури 
студентів ДНУ), де було репрезентовано 64 твори російських та українських митців. 
Віртуальний тур. 

• Музеї України просто неба 

Компанія Google разом з міністерством культури України оцифрувала сім музеїв просто 
неба в різних регіонах країни і створила віртуальний тур ними. На спеціальному сайті 
"Музеї України просто неба" можна здійснити віртуальну подорож, дізнатися про історію 
життя в різних регіонах, а також ознайомитися з народною архітектурою та побутом. 

• Віртуальні тури Запоріжжям 

Проект розроблено управлінням туризму Запорізької міської ради. Історико-культурний 
комплекс «Запорізька Січ», меморіально-туристичний комплекс «Скіфський стан», 
Ботієвська вітроелектростанція, музей зброї, Замок Вальмана, скіфський стан, паровий 
млин, фонтан життя, музей техніки «Фаетон» – про все це та багато іншого ви зможете 
дізнатись у віртуальній подорожі до козацької столиці. Пiсля цього туру ви напевно 
забажаєте свою першу післякарантинну подорож спланувати саме до Запоріжжя.  
3D-тури доступні за посиланням. 

https://khanenkomuseum.kiev.ua/
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/pro-musey/virtualnyi-tur
https://raduga-duga.com.ua/portfolio/virtualnij-3-d-tur-nacionalnim-muzejem-kosmonavtiki-im-s-p-korolova/
http://opishne-museum.gov.ua/
https://museum-portal.com/ua/museum/national-museum-of-a-sheptytsky-in-lviv/?fbclid=IwAR0vU6GljzLmFxB3pkQSKyjCAYIgErYTtLkm-BqdhHGx4-6QMUhYT-maJdg
https://museum-portal.com/ua/museum/kharkiv-art-museum
https://artmuseum.dp.ua/?page_id=8594
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
https://zaporizhzhia.city/virtual-tours


 

• Музей скла у Львові 

Музей скла — самостійний відділ Львівського історичного музею, у якому експонується 
історія склодувства Галичини і Львова, а також діє кімната тимчасових експозицій 
витворів сучасних львівських склодувів, відкритий у вересні 2006 року у рамках 
святкувань 750-річчя Львова. Віртуальна екскурсія Музеєм скла у Львові 

• Музей сучасного українського мистецтва Корсаків  

Музей сучасного українського мистецтва Корсаків знаходиться у місті Луцьку, на 
території Культурно-розважального центру “Адреналін Сіті”. Музей Корсаків створений з 
метою розвитку духовності нації, пропагування українського мистецтва у світі шляхом 
презентації яскравих творчих здобутків художньої культури XX століття, знайомства 
відвідувачів з сучасним мистецтвом через авторські проекти, інсталяції, перформанси. У 
музеї представлено роботи понад 100 видатних митців (більш як 800 арт-об’єктів). 
Живопис, графіка, скульптура, інсталяція, відео-арт – тут зібрана колекція творів 
мистецтва найкращих українських авторів ХХ– ХХІ століть. 3D-ТУР 

• Українське мистецтво ХХ ст. НМЛ ім. Андрея Шептицького 

• Художньо-меморіальний музей Олени Кульчицької 

• Музей Леопольда Левицького 

• Художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського 

• Музей Івана Труша 

• Музей «Кобзаря» Тараса Шевченка 
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 Рибка О. П. Віртуальний простір – реальні відвідувачі (з досвіду Національного 
літературно-меморіального музею Григорія Сковороди). 
https://core.ac.uk/download/pdf/84006098.pdf 

 У 2019 Міжнародна рада музеїв вибрав тему "Музеї як центри культури: майбутнє 
традиції". Журнал НВ. https://nv.ua/ukr/art/den-muzejiv-2020-v-ukrajini-yaki-muzeji-
mozhna-vidvidati-onlayn-vden-i-vnochi-novini-ukrajini-50088769.html 

 Український національний комітет міжнародної ради музеїв. Сайт. 
http://icom.in.ua/z.php 

 7 музеев и галерей, которые можно посетить онлайн. Культура і Креативність. 
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