
Онлайн екскурсії у музеї Києва у лютому, березні, квітні, травні 2021 р. 

В умовах пандемії дистанційний онлайн формат надає нам можливість відвідувати музеї Києва. З метою 

поглибленого вивчення української історії та української культури, протягом лютого, березня, квітня, травня 

2021 р. другого семестру 2020–2021 навчального року за допомогою платформи Hangouts Meet у дистанційному 

форматі, студенти 1 курсу групи САРП Інституту людини спеціальностей Соціальна адаптація, робота, 

педагогіка відвідали Музей історичних коштовностей України, Національний музей історії України, Музей книги 

і друкарства України, Національний художній музей України, Національний музей Тараса Шевченка, 

Національний музей декоративно-прикладного мистецтва України, а студенти 1 курсу Інституту людини 

спеціальності Логопедія відвідали Національний художній музей України та Національний музей декоративно-

прикладного мистецтва України разом із науковим керівником студентського гуртка «Енігма» Тарасенко О.О., 

к.і.н, доцентом кафедри історії України, яка готувала та проводила ці онлайн екскурсії.  

Студенти ознайомились із експозиціями цих музеїв, історією їх створення та діяльності, опанували 

інформацію, яка розміщена на сайтах музеїв, оглянули у віртуальних турах зали музеїв, побачили унікальні 

експонати музеїв, подивились змістовні відео про музеї, створені українськими музейними працівниками, та 

відео про рідкісні мистецькі твори й українських митців.  

Тематичні онлайн екскурсії для студентів розробила й проводила науковий керівник студентського гуртка 

«Енігма» Тарасенко Ольга Олексіївна, к.і.н, доцент, доцент кафедри історії України.  

Студенти мали завдання написати відгук – враження від онлайн відвідання конкретного музею, навчалися 

висловлювати свої думки, пошановувати твори мистецтва. Пропонуємо деякі відгуки – враження студентів. 

Музей історичних коштовностей України 

 

Воблікова Анна, студентка 1 курсу 1 групи Інституту людини спеціальності САРП: «Відвідавши з 

онлайн екскурсією Музей історичних коштовностей України я буде дуже вражена, що безцінні українські скарби 

хотіли забрати в Ермітаж, але завдяки стійкій позиції української влади та співробіників Музею, вони залишились 

в Україні, що у 1963 р. навіть було створено спеціальний відділ при Київському державному історичному музеї 

під назвою «Золота кладова», адже коштовні експонати різних часів, виготовлені із золота та срібла, прикрашені 

емалями та дорогоцінним камінням. Експозиція Музею розташована в 9-ти залах, побудована за історико-

хронологічним принципом, дозволяє відтворити сторінки історії художньої обробки металу, але найбільше 

вразило те, що в музеї наявна найбільша за обсягом унікальна колекція ”скіфського золота”, яка не має аналогів 

у світі. У Мезуї знаходиться всесвітньо відома Скіфська пектораль, яка просто гіпнотизує погляд і спонукає 

поринути у минуле. Ставлення до пам’яток історії та культури у ХХІ ст. є показником рівня розвитку держави та 

духовної зрілості її громадян. Отримана інформація допомогла мені поглибити знання з українських студій: 

історії України та історії української культури тим, що я ознайомилась з історико-культурною спадщиною 

України, її знахідками та багатствами, побачила чим ми маємо пишатись».   

Кобець Михайло, студент 1 курсу спеціальності САРП: «Музей історичних коштовностей України має 

свою дивовижну історію, розташований у пам’ятці архітектури доби українського бароко, у Ковнірському 

корпусі. Мене дуже вразило, що всі експонати Музею справжні, здебільшого із безцінного золота давніх часів.  

У цьому Музеї, на мою думку, знаходиться золотий запас кількох держав. Сподобалась атмосфера Музею.    

Онлайн екскурсія у Музей була досить інформативною та цікавою, тому відвідання Музею мені запам’ятається. 

Я обов’язково відвідаю цей Музей вживу». 



 

 

Національний музей історії України 

 

Садова Поліна, студентка 1 курсу 1 групи Інституту людини спеціальності САРП: «Національний музей 

історії України має дивовижну понад столітню історію. Музей розпочав свою діяльність археологічною 

виставкою у 1899 р. Надзвичайно важливу роль у формуванні колекції музею відіграв його перший директор 

Микола Біляшівський. У 1909 р. археологічний відділ музею нараховував 15 тис. одиниць, етнографічний – 

близько 13 тисяч, історичний – понад 600, художньо-промисловий – близько 400, бібліотека – понад 1,7 тисяч. У 

1912 р. започатковано відділ «Старий Київ». З початком Першої світової війни музей продовжував роботу – 

приймав відвідувачів, комплектував фондові колекції. Внаслідок війни музейна колекція зазнала серйозних змін 

– значна кількість унікальних пам’яток була втрачена. Згодом відбулося поповнення колекції за рахунок інших 

музеїв – Львівського історичного музею, Львівського музею українського мистецтва, Одеського археологічного 

музею, Музею українського мистецтва, Софії Київської, Києво-Печерської Лаври, Чернігівського історичного 

музею. Сьогодні за кількістю і значенням колекцій Національний музей історії України є одним із провідних 

музеїв України. Його фондові зібрання нараховують понад 800 000 експонатів. Всю цю інформацію я дізналась 

під час онлайн екскурсії в Музей. Мені сподобалися стародавні експонати музею. Мені дуже сподобалася діорама 

Києва Х – ХІІІ ст. Було дуже цікаво роздивлятися як Київ виглядав в давнину, де мешкали кияни. Вразив макет 

– реконструкція Десятинної церкви та кольчуга воїнів кочівників. Сподобалися залишки глечиків Трипільської 

культури. Експонати Музею мене дуже вразили. За першої нагоди я хочу відвідати цей Музей».  

Гавришко Тетяна, студентка 1 курсу 1 групи Інституту людини спеціальності САРП: «Відвідання 

онлайн екскурсією Національного музею історії України стало для мене знаковою подією. Адже цей Музей – це 

історія моєї рідної землі від давних-давен до нашого сьогодення, яку розповідають експонати різних епох. Музей  

зберігає безцінні експонати української історії та культури, донесені до нас віками. Цікаві й різноманітні 

історичні експонати усіх епох не залишають байдужими нікого. Добре, що підписи до експонатів дублюються 

англійською мовою. Експозиція музею дуже вражаюча, за що потрібно завдячувати не одному поколінню 

працівників музею. Мені особливо сподобався трипільський посуд, я вважаю що це геніальний та фантастичний 

феномен, адже де Ви можете побачити щось схоже? Я дуже задоволена, що відвідала Національний музей історії 

України».  

Добротворський Кирило, студентка 1 курсу 1 групи Інституту людини спеціальності САРП: «Відвідання 

онлайн екскурсією Національного музею історії України мені запам’яталось. Мене вразило, що Музей змінював 

свою назву та місце розташування багато раз, працював у складні воєнні роки. Мені сподобався гарний сайт 

Музею, можливість онлайн-огляду експозиції, це дало можливість ознайомитися з Музеєм онлайн. Сподобалося 

розділення залів за тематикою та хронологією. Вразила кількість залів та експонатів. Дуже гарно, що є безліч 

експонатів з різних часів та епох, які демонструють різни сторони побуту, діяльності, тощо. Сподобався браслет 



з бивня мамонта. Навіть уявити складно, як його робили і як давно він був створений. Сподобалося відео про 

діораму середньовічного Києва. Дуже цікава та змістовна розповідь. З точки зору людини ХХІ ст. я бачу, що 

Музей гарно використовує сучасні технології (наявність сайту, можливість онлайн екскурсії, онлайн-огляду). 

Гарно що директорка Музею розуміє сучасні тенденції, і прагне посилювати конкурентоздатність музею, 

привертаючи увагу дітей та молоді».  

 

 

Національний художній музей України 

 

Кибиш Тетяна, студентка 1 курсу 2 групи Інституту людини спеціальності Логопедія: «Онлайн 

екскурсія у Національний художній музей України мені запам’яталась і сподобалась. Музей був заснований 

зусиллями киян та української інтелігенції наприкінці ХІХ ст. як перший загальнодоступний музей Києва. 

Будівля музею споруджена за проєктом московського архітектора Петра Бойцова у неокласичному стилі. 

Доопрацьовував проєкт та керував роботами відомий київський зодчий Владислав Городецький. Скульптурне 

оздоблення фасаду виконано майстернею Еліо Саля. Остання назва цієї інституції - Національний художній 

музей України – з’явилася 1994 року за часів незалежності української держави. Серед експонатів музею мою 

увагу привернули багато робіт. У залі українського живопису XIX – початку XX ст. мені сподобалися роботи 

Петра Нілуса «Відпочинок» та «В парку». Також картини Олександра Мурашка, який, на мій погляд, був 

найяскравішою постаттю українського малярства свого часу. Його картина «Продавщиця квітів» вражає 

внутрішнім ладом образів, гармонією, кольоровою гамою. Національний художній музей України – найбільш 

репрезентативне зібрання українського образотворчого мистецтва в Україні та світі. Мене надзвичайно вразило 

те, що колекція музею нараховує близько 40 тисяч експонатів, серед яких шедеври українського живопису, 

скульптури й графіки від часів Київської Русі до сьогодення. Збірка музею поповнюється донині, своє зображення 

в ній знаходять і новітні течії живопису кінця XX – початку XXI ст. я звернула увагу на картини відомого 

українського художника грецького походження Киріака Костанді «Сонячний день» та «Гуси», які пронизані 

сонячним світлом та мають  барвисті кольори. Тетяну Яблонську називають брендом українського 

образотворчого мистецтва.. Мене надзвичайно вразила розповідь про життя Тетяни Яблонської, дуже цікава та 

пізнавальна історія. Після онлайн екскурсії у Музей у мене склалося чудове враження про українську художню 

культуру, сподобалися творчі доробки наших співвітчизників. Я побачила сотні прекрасних досконалих витворів 

мистецтва і зрозуміла, що пишаюся нашими українськими митцями, вважаю, що їх картини варті уваги не лише 

українців, а й всього світу». 



 

Калашник Богдана, студентка 1 курсу 1 групи Інституту людини спеціальності Логопедія: «Онлайн 

екскурсія у Національний художній музей України мене приємно вразила, була дуже цікавою. Історія створення 

Музею захоплює. Кияни збирали кошти для створення міського музею. До цієї справи активно прилучились і 

українські меценати. Будівля Музею, витримана у неокласичному стилі, сьогодні виглядає вишукано. Музеї на 

сьогодні має біля 40 000 експонатів, серед яких є шедеври українського живопису, скульптури та графіки від 

часів Київської Русі до сьогодення. Музей має одна з найкращих в Україні збірка українського іконопису, давньої 

поліхромної скульптури, козацьких портретів XVIII ст., колекція народних картин козак Мамай. Представлені 

класичні твори живопису XIX ст., український авангард та мистецтво тоталітарної доби – соціалістичний реалізм 

і андеграунд, новітні течії живопису межі XX – XXI століть, зібрання графіки від стародруків до сучасності. 

Багато картин мені відомі із ЗНО, у реальному житті вони виглядають дуже гарно, емоційно. Я обов’язково 

відвідаю Музей вживу і побачу все власними очима. Я вважаю, що Національний художній музей України є дуже 

цікавим для молодих людей ХХІ  ст.».  

Мочалова Каміла, студентка 1 курсу 1 групи Інституту людини спеціальності САРП: «Після відвідання 

онлайн екскурсією Національного художнього музей України хочу подлитись моїми враженнями. Музей – це 

справжня перлина українських музеїв, вражає ззовні та своїм наповненням, потребує багато уваги до кожного 

експонату, має багато тимчасових експозицій. Я дуже люблю цей Музей за ті скарби, які він зберігає для нас. 

Скільки картин видатних художників там розміщено, від Тараса Шевченка до Микола Самокиша та Федора 

Кричевського. Особливо вражають ті картини, які ми мали змогу вивчати при підготовці до ЗНО, тому що 

надзвичайно цікаво бачити величні витвори мистецтва на власні очі. Із точки зору людини ХХІ ст. я вважаю 

надзвичайно цікавим досліджувати історію та культуру свого народу через картини, зображення, фотографії.  

Національний художній музей дуже збагачує нас цими знаннями».  

 

 

 

 

 

 

 



Музей книги і друкарства України 

 

Білорус Софія, студентка 1 курсу 1 групи Інституту людини спеціальності САРП: «Онлайн екскурсія у 

Музей книги та друкарства України стала для мене неймовірною. Я вже відвідувала раніше Музеї кілька раз, була 

і на фестивалі. Музей проводить різні заходи, конференції, майстер-класи. Мені сподобалось гортати онлайн – 

старовинні книжки, які були створені 500 років тому. Музей вишуканий, пізнавальний. У Музеї забуваєш про 

час. Вражають коштовні експонати та друкарські верстати. На мою думку музей ХХІ ст. має виглядати саме так, 

вишуканий інтер’єр, багато старовинного, пізнавального, цікавого, яке хочеться зберегти і навчати всіх цінувати 

нашу українську національну культурну спадщину».  

Добротворський Кирило, студентка 1 курсу 1 групи Інституту людини спеціальності САРП: «Під час 

онлайн екскурсії у Музей книги та друкарства України мене вразило, що Музей розміщений у будівлі, де 300 

років працювала друкарня Києво-Печерської Лаври. Сподобалось, що Музей має чудовий, стильний, сучасний, 

інформативний сайт, 3-д екскурсію, гарні онлайн-сервіси для ознайомлення з музеєм, наявність експонатів різних 

епох. Дуже сподобалось, що на сайті Музею можна онлайн переглядати та гортати раритетні українські книжки, 

які були надруковані три – п’ять віків тому. Сподобалась розповідь про процес друку».  

Гурікова Катерина, студентка 1 курсу 1 групи Інституту людини спеціальності САРП: «Ми відвідали 

онлан екскурсією Музей книги та друкарства України. В колекції Музею зібрані скарби книжкової культури 

українського народу. Експозиція розповідає про історію книги і книжкової справи часів Київської Русі, про 

рукописну книгу ХІ – ХVІ ст., про зародження друкарства, видавничу діяльність Івана Федорова, про видання 

Київської, Острозької, Почаївської, Чернігівської та Львівських друкарень. Представлені видання ХІХ – ХХ ст., 

сучасні книги, книжкова графіка, книгознавчі матеріали, зразки друкарської поліграфічної техніки, паперу, 

шрифтів тощо. Особисто мене найбільше вразила перша друкована церковна література. Львівський Апостол – 

перша друкована книга в Україні, якій вже близько 450 років. Ця книга є унікальним скарбом, який залишив нам 

Іван Федорович. Тираж – приблизно 1000 – 1200 примірників. До сьогодні збереглось відомих екземплярів лише 

120. З точки зору людини XXI ст. я бачу цей Музей дуже важливим для суспільства. Музей розповідає історію 

книги та друкарства України. Я вважаю, що кожній людині потрібно знати, як все починалося». 

 

 

 

 

 



Національний музей Тараса Шевченка 

 

Воблікова Анна, студентка 1 курсу 1 групи Інституту людини спеціальності САРП: «Ми відвідали 

онлайн екскурсією Національний музей Тараса Шевченка. Мене вразила його історія, адже будівля Музею 

належала меценату та підприємцю Миколі Терещенку. Приголомшило те, що у Музеї зберігається переважна 

більшість малярської спадщини Тараса Шевченка. Мені сподобалось, що Музей проводить багато 

різноманітних тематичних екскурсій, майстер-класів, які переносить нас в атмосферу ХІХ ст. Найбільше мене 

вразило те, що у Музеї основними пріоритетами роботи стали: інклюзивність, міжнародні виставкові проекти 

сучасного мистецтва, інтерактивні виставки, дитячі та освітні програми. Отримана інформація допомогла мені 

поглибити мої знання з українських студій: історії України та історії української культури тим, що я більше 

дізналась про життя та творчість Тараса Шевченка і побачила його картини».  

Мочалова Каміла, студентка 1 курсу 1 групи Інституту людини спеціальності САРП: «Національний 

музей Тараса Шевченко вразив мене своєю сучасністю. У 2014 р. був проведений капітальний ремонт та 

масштабна реконструкція, завдяки чому Музей перетворився на сучасний культурно-мистецький центр. 

Основними пріоритетами роботи Музею сьогодні є інклюзивність, міжнародні виставкові проекти сучасного 

мистецтва, інтерактивні виставки, дитячі та освітні програми. І це дуже вражає.  Як молода людина початку ХХІ 

ст. я дуже сильно підтримую реконструкцію та оновлення музеїв. Для мене Музей Тараса Шевченка виявився 

чудовим прикладом цього. Дуже хочу відвідати цей музей після зняття карантинних обмежень».  

Лєбєдєва Анастасія, студентка 1 курсу 1 групи Інституту людини спеціальності САРП: «Національний 

музей Тараса Шевченка презентує творчий доробок та життєвий шляху українського художника, поета, філософа 

та громадського діяча Тараса Шевченка. Найбільше у Музеї мені сподобалися живописні та графічні твори 

сучасників Тараса Шевченка – К. Брюллова, В. Штернберга, М. Лаврова, М. Сажина, І. Соколова, а також 

оригінали відомих портретів, створених вже після смерті поета І. Репіним, С. Васильківським, Ф. Кричевським 

та ін. Вони дійсно вражають своєю красою, змушують повертатися і милуватися. Цікавими є оригінали картин 

Тараса Шевченка, які принесли йому славу одного з провідних художників Російської імперії. У Музеї  

експонуються збережені друзями особисті речі митця, чисельні оригінальні твори Тараса Шевченка, архівні 

матеріали про часи його навчання в Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі та діяльності в складі Кирило-

Мефодіївського товариства, рідкісні фотографії поета, прижиттєві видання з дарчими написами. Із погляду 

молодого представника початку ХХІ ст. я б сказала, що ми не маємо забувати те, що зробив для українського 

народу Тарас Григорович. Завдяки онлайн відвідуванню Музею я зрозуміла, що хочу ще раз ознайомитися із цією 

великою особою, яка щиро вболівала за нашу Батьківщину». 

 

 

 



Національний музей декоративно-прикладного мистецтва України 

 

Маслун Анна, студентка 1 курсу 1 групи Інституту людини спеціальності Логопедія: «Декоративно-

прикладне мистецтво кожного народу дуже виразно демонструє те, чим і як живе народ, його історію та культуру. 

Мені дуже сподобалась онлайн екскурсія у Національний музей українського народного декоративного 

мистецтва та сама історія Музею. В експозиції Музею, яка займає площу 1500 кв. м., представлені всі види 

народного мистецтва України: килимарство, ткацтво, вибійка, вишивка, кераміка, різьблення та розпис по дереву, 

художня обробка шкіри, рогу та металу, скло, фарфор, писанкарство, народний живопис та іконопис. Гордістю 

та окрасою колекції є комплекси українського народного вбрання ХІХ – початку ХХ ст. із всіх регіонів України, 

де в єдиному художньому ансамблі поєдналися мистецтво крою, ткання, вишивки, аплікації, вибійки, плетіння, 

обробки шкіри та металу. Привертають увагу традиційні жіночі прикраси: дукачі, коралі, венеціанське намисто, 

вироби з бісеру. Найбільше мене вразили вироби провідних порцелянових і фаянсових підприємств України 

ХVІІІ – ХІХ ст.: Києво-Межигірської фаянсової фабрики та Волокитинського фарфорового заводу. Ці вироби 

вишукані і красиві! Музей володіє найбільшою в Україні збіркою творів народної мисткині України Марії 

Примаченко (1909 – 1997), яка складає понад 500 казково-фантастичних композицій. В окремій залі представлені 

живописні полотна народної мисткині України Катерини Білокур (1900 – 1961). З точки зору людини ХХІ ст. я 

вважаю цей музей чудовим місцем для знайомства з декоративно-прикладним мистецтвом українського народу 

та його культурою».  

Павлусь Ганна, студентка 1 курсу 2 групи Інституту людини спеціальності Логопедія: «Для 

поціновувачів народного стилю, національної вишивки, традиційної кераміки обов’язково знайдеться багато 

приємних експонатів у Національному музеї декоративно-прикладного мистецтва України. Найбільше мені 

сподобались картини відомої художниці Марії Приймаченко. Вони несуть у собі атмосферу дитячої 

безпосередності, та спокою. Мені припала до серця картина «Свиня-красуня» 1965 р., яка має яскраву та 

«палаючу» палітру кольорів, як і інші роботи даної майстрині. Серед предметів столового посуду мені сподобався 

«Сервіз середини ХІХ ст. Києво-Межигірської фаянсової фабрики», який має цікавий колір, вишукану форму і 

стиль. Особливо мене вразила колекція кераміки, вироби якої наповнені спокоєм та гармонією. Експонат 

«Посудина дволикий лев. XVIII – початок ХІХ ст.» виглядає як якийсь герой радянських пластилінових 

мультфільмів, що також додає йому шарму. Музей мені дуже сподобався, він дуже сучасний. Я з радістю відвідаю 

його вживу, щоб побачити все на власні очі». 

 

 


