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ПЕРЕДМОВА 

 

Використання інноваційних технологій вносить істотні зміни в 

діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові 

вимоги до професійної майстерності викладання навчальних 

предметів. Як перспективу вдосконалення освітнього процесу 

можна розглядати віртуалізацію освітнього простору. Нові 

виклики часу спричинюють розвиток нових форм і методів у 

навчанні. Саме в цьому контексті виникли і віртуальні екскурсії, 

що надають можливість вивчати історико-культурну спадщину 

рідного краю, задовольняти потреби особистості у сучасному 

поданні мистецької інформації, пізнавати історичні пам’ятки, 

знайомитись із культурою різних країн. 

Використання віртуальних екскурсій педагогами у професійній 

діяльності дає можливість учням ознайомитися з музейними 

експонатами більшості відомих музеїв світу, отримати доступ до 

якісних мультимедійних продуктів, що допоможуть сформувати 

образне уявлення про історичну добу, культуру, природу певної 

країни, покращити рівень засвоєння та унаочнення навчального 

матеріалу, розвинути загальнокультурну грамотність, 

активізувати дослідницьку та пізнавальну активність школярів. 

Відповідно до нормативних документів навчальні екскурсії є 

обов’язковими та необхідними складовими освітнього процесу. 

Вони передбачають створення умов для наближення змісту 

навчальних предметів до реального життя, спостереження та 

дослідження учнями явищ і процесів життєдіяльності 

суспільства, розширення світогляду школярів, формування в них 

життєво необхідних компетентностей.  

У методичній розробці розглянуто освітні можливості 

віртуальних екскурсій, дидактичні та методичні їх особливості, 
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проаналізовано їх переваги та недоліки; висвітлено інформацію 

про різні типи віртуальних екскурсій; здійснено огляд 

тематичних сервісів і проєктів Google, що можуть 

використовуватися педагогами у професійній діяльності. 

Додатки містять: авторську розробку індивідуальних текстів 

екскурсій, глосарій, список використаної та рекомендованої 

літератури. 

Методична розробка стане у нагоді педагогам, керівникам 

музеїв, краєзнавцям. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЕКСКУРСІЯ»:  

ВИДИ ЕКСКУРСІЙ 

 

 
Рисунок 1. Музей Волинської ікони 

 

Волинська область багата історичними пам’ятками, 

мальовничими краєвидами, працьовитими, героїчними людьми, 

старовинними поселеннями, які виділяються своїм національним 

колоритом та архітектурою, які зберегли свою самобутність, свої 

регіональні особливості. Пізнання історико-культурної спадщини 

краю, вивчення його духовних пам’яток має вагомий вплив на 

формування особистості, розвиток її критичного мислення, 

морально-етичних, духовних якостей, загальнолюдських цінностей, 

загальнокультурної компетентності, що передбачає глибоке 

розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя 
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відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного 

вираження інших. 

Одним із ефективних засобів пізнання історико-культурної 

спадщини рідного краю є використання елементів музейної 

педагогіки в освітньому процесі, а саме організація, створення та 

використання різних видів екскурсій: оглядових, тематичних, 

віртуальних екскурсій, інтерактивних мультимедійних. 

Екскурсія – цілеспрямований, наочний процес пізнання 

оточуючого середовища, що будується на основі продуманого 

використання заздалегідь відібраних об’єктів і відбувається під 

керівництвом кваліфікованого спеціаліста-екскурсовода або 

педагога у відповідності до  визначеної тематики. 

У контексті сервісного забезпечення турпродукту екскурсія 

покликана задовольнити духовні, естетичні, інформаційні 

потреби людини, реалізовуючи пізнавальну функцію туризму: 

розширення кругозору, організації культурного дозвілля, 

відпочинку, спілкування. Екскурсії сприяють поширенню 

наукових знань і є важливим засобом патріотичного виховання, 

вивчення історико-культурної спадщини краю.  

Екскурсії як ефективна форма навчання використовуються в 

педагогічному процесі, виконують освітню і виховну функції. 

Їх педагогічними завданнями є побудова екскурсії на основі 

максимальної активності і самостійної розумової діяльності 

екскурсантів, формування у них навичок самостійного 

спостереження і аналізу візуальної інформації та зорових 

вражень. Таким чином, можемо стверджувати, що екскурсія – це 

цілеспрямований, завчасно запрограмований, методично 

продуманий процес передачі суми знань шляхом показу і 

розповіді. 
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Показ – це спостереження об’єкта під керівництвом спеціаліста 

(екскурсовода). При звичайному огляді, як правило, 

сприймаються тільки зовнішній вигляд об’єкта. При показі його 

екскурсоводом не тільки спостерігається об’єкт, а й відбувається 

його аналіз. Під час показу екскурсовод допомагає екскурсантам 

установити зоровий зв’язок між об’єктами, музейними 

предметами. 

Розповідь – це усне доповнення до незнаного або вже частково 

знаного наукового матеріалу. 

Правильне поєднання показу і розповіді дає можливість 

екскурсоводу досягти високої  ефективності екскурсії. 

Передумовою якісного проведення екскурсії є детальне 

ознайомлення з об’єктами, музейною експозицією.  

Кожна екскурсія повинна мати свою чітко визначену мету і 

тему, яка є предметом показу і розповіді. 

Мета екскурсії – це те, заради чого вона проводиться. 

Тема екскурсії – це короткий, концентрований виклад 

основного змісту екскурсії. Вона є стержнем, що поєднує всі 

об’єкти екскурсії в єдине ціле. 

Підбір і вивчення різних джерел (музейних, літературних, 

статистичних) проводиться таким чином, щоб вони повноцінно 

розкривали тему екскурсії. Розробляється також екскурсійний 

маршрут. 

Екскурсійний маршрут – це своєрідна канва, на основі якої 

розробляється весь зміст екскурсії. 

Екскурсії в закладі освіти можуть бути навчальними 

(програмовими) і позакласними (позапрограмними). Екскурсії 

поділяються на оглядові, які передбачають загальне ознайомлення 

з музеєм, і тематичні, які проводяться за конкретною темою 
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з використанням експонатів одного, а інколи і декількох музейних 

розділів.  

Тематичні екскурсії поділяються на історичні, виробничі, 

мистецтвознавчі, літературні, природознавчі (екологічні), 

архітектурно-містобудівні. Значною популярністю серед молоді 

користуються історичні екскурсії, що за змістом поділяються на 

такі підгрупи: 

 історико-краєзнавчі, в основі яких лежить пізнання історії 

рідного краю, місцевості; 

 археологічні, що побудовані на показі речових історичних 

джерел – пам’яток далекого минулого, виявлених на місцях 

розкопок древніх поселень, поховань, городищ тощо;  

 етнографічні, що розповідають про побут і звичаї різних 

націй і народностей;  

 військово-історичні, що проводяться місцями бойових дій 

або націлені на відвідування фортифікаційних споруд давнього 

військово-інженерного мистецтва (фортеці, замки, земляні вали, 

бастіони, дзоти, криївки тощо); 

 історико-біографічні (місцями життя і діяльності видатних 

людей); 

 меморіально-історичні – поєднують риси двох названих 

вище підгруп і приурочені до знайомства й вшанування пам’яті 

визначних осіб чи доленосних подій; 

 екскурсії до історичних музеїв. 

Оглядові екскурсії мають свої особливості. На відміну від 

тематичних, формулювання теми в оглядових екскурсіях 

пов’язане із певною складністю. Незалежно від місця, де їх 

готують і проводять, оглядові екскурсії практично подібні між 

собою, насамперед за своєю структурою. У кожній із них 

висвітлюється декілька підтем (історія міста, стисла 
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характеристика промисловості, науки, культури, освіти тощо). 

У той же час в оглядових екскурсій є свої відмінні риси, 

які пояснюються тими особливостями в історичному розвитку, 

що властиві певному місту, області, краю. 

Багатопланові екскурсії традиційно проводяться у краєзнавчих 

та загальномистецьких музеях, коли під час одного відвідування 

екскурсантів знайомлять з усіма експозиціями, різними за 

тематикою і змістом. 

Екскурсія може бути вступною до вивчення певної теми, 

супровідною тобто доповнює тему, яку вивчають учні, або 

заключною з підведенням підсумків вивченого.  

Для педагога важливо володіти методикою створення та 

проведення екскурсій. Організація й проведення екскурсій 

складається з трьох етапів: підготовчого, безпосереднє 

проведення екскурсії, заключного (підведення підсумків 

екскурсії). Підготовка екскурсії передбачає: визначення мети 

екскурсії; об’єктів вивчення; пошуку та аналізу різних джерел; 

формулювання проблеми; визначення проблемних питань, 

творчих завдань, які учням необхідно буде вирішити; створення 

та розробка матеріалу для інтерактивних екскурсійних зон.  

Закінчується екскурсія підсумковою бесідою, в ході якої вчитель 

спільно з учнями узагальнює, систематизує побачене і почуте, 

виділяє найістотніше, виявляє враження, вибирає форми звіту.  

За формою проведення розрізняють екскурсії: масовки, 

прогулянки, бесіди, концерти, спектаклі, уроки, консультації, 

демонстрації, пробні, показові, рекламні, дегустації. 

При підготовці до проведення екскурсії екскурсовод формує  

«портфель екскурсовода» – комплект наочних експонатів, які 

мають історичну цінність і будуть використані протягом 

екскурсії. Це можуть бути: малюнки або фотографії зруйнованих 
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будівель, панорами місцевості в минулому, портрети й 

фотографії людей, які мають відношення до теми екскурсії, копії 

документів, рукописів, географічні карти, креслення, схеми тощо. 

До кожного експоната  «портфеля екскурсовода» додається (або 

закріплюється до зворотного боку) анотація. Кількість таких 

експонатів має бути невеликою, щоб їх демонстрація не 

розсіювала увагу екскурсантів і не відволікала від подальшого 

перегляду експозиції. Для зручності наявний у «портфелі» 

матеріал доцільно пронумерувати.  

Цікавими для учнів є проведення інтерактивних екскурсій з 

використанням елементів квест-технології, одним із видів яких є 

екскурсія-мандрівка, що проводиться за чітким маршрутом, що 

поділяється на оснащенні необхідним обладнанням та 

матеріалами інтерактивні зони, де учням пропонується 

виконання завдань, створення нового продукту. Будь-яке 

запропоноване під час екскурсії творче завдання допускає 

допомогу один одному, поради та невеликі підказки. 

Як винагороду за пройдений шлях, учасники екскурсії отримують 

подарунок – це може бути майстер-клас, безкоштовна екскурсія, 

невеличкі тематичні сувеніри (значки, магніти, наклейки, 

блокноти).   

Наприклад, розробляючи інтерактивну екскурсію для школярів 

«Луцькими стежками родини Косачів», потрібно вибрати 

екскурсійні об’єкти та продумати розміщення інтерактивних зон. 

Розпочати екскурсію можна з Театрального майдану, де 

знаходиться пам’ятник Лесі Українки (споруджений у 1977 році 

авторами: А. В. Німенко, М. І. Обезюк), продовжити маршрут 

вулицею Лесі Українки до Луцького замку та Будинку Косачів 

(розповідаючи коротко про історію вулиці, пам’ятки архітектури, 
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вигляд та історію міста періоду  проживання у місті родини 

Косачів).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Луцький замок 

Рисунок 3. Костел апостолів Петра і Павла 
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Інформацію про час проживання родини Косачів у Луцьку 

подає Ольга Косач-Кривинюк у своїх спогадах «Перебування Лесі 

Українки в Луцьку». 

Після відвідин школярами «Лесиної вітальні», для учнів можна 

організувати інтерактивну зону біля костелу Апостолів Петра і 

Павла, врахувавши те, що до нього любила ходити Леся, адже усе 

своє життя вона любила слухати органну музику. У цій зоні можна 

розповісти  школярам про історико-культурний заповідник «Старе 

місто», показати фотокопії листівок з видами Луцька, 

архітектурними пам’ятками періоду проживання родини Косачів у 

місті використавши методичні прийоми зорової реконструкції та 

порівняння. Учасникам екскурсії можна запропонувати 

інтерактивну гру «Народні іграшки». Пригадавши, що батьки Лесі 

Українки надавали великого значення національному вихованню 

своїх дітей, яких було шестеро. Старші – Михайло, Лариса й Ольга 

народились у Звягелі, а молодші – Оксана, Микола й Ісидора – 

у Колодяжному, Луцьку, Ковелі, оскільки родина у зв’язку зі 

службою батька постійно переїжджала. Демократичний стиль 

виховання в родині сприяв зближенню з селянськими дітьми, 

засвоєнню народних традицій, звичаїв, фольклорних скарбів. 

Школярам можна запропонувати картки з іменами дітей Косачів, 

які вони обиратимуть самостійно. Роздавши кожному дерев’яні 

народні іграшки, поставити перед учнями завдання: вибрати з 

«портфеля екскурсовода» фото отриманої ними іграшки з описом, 

опрацювати інформацію та презентувати її учасникам екскурсії, 

розповівши історію їх виготовлення та призначення. Екскурсоводу 

також варто розповісти про здібності і захоплення дітей родини 

Косачів. Наприклад, Леся дуже любила співати і танцювати, 

вигадувала різні забави, імпровізувала театралізовані вистави. 

Найчастіше гралася зі своїм старшим на півтора роки братом 
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Михайлом у фантастичні події, пригоди з грецьких міфів, подорожі 

до невідомих країн, Робінзона Крузо, де Михайло був Робінзоном, а 

Леся – П’ятницею. З листування родини Косачів відомо, що Олена 

Пчілка та її дочки майстерно писали писанки. До альбому Олени 

Пчілки «Украинскій народный орнаменть: Вышивки, ткани, 

писанки» 1876 року видання  увійшло 23 зразки давніх писанок з 

Волині. Косачі також обмінювалися великодніми картками з 

родичами і приятелями. На основі зазначеного матеріалу можна 

створити мультимедійну тематичну екскурсію «Про великодні 

традиції у родині Косачів», поповнити «портфель екскурсовода» 

фото різних зразків вишивок з описом технології, великодніх 

карток, писанок, списком джерел з теми. Розробити творчі 

завдання для учнів, (виготовити великодню відкритку з 

побажаннями, розписати писанку, знайти рецепти великодніх 

страв, спробувати певну техніку вишивки). 

Плануючи екскурсії для школярів варто відвідати Музей Лесі 

Українки СНУ імені Лесі Українки (м. Луцьк). Пошукова робота 

музею, співпраця з дослідниками життя та творчості Лесі 

Українки привела до цікавих та  несподіваних відкриттів до яких 

належить історія проживання родини Косачів у с. Запруддя 

Камінь-Каширського району Волинської області. Дослідники 

І. Денисюк, Т. Скрипка у 1987 році документально підтвердили 

цей факт  архівними документами, світлинами Косачів із цього 

поліського куточка, фольклорними записами Олени Пчілки, що 

стали важливими свідченнями про Лесю Українку, Олену Пчілку, 

Петра Косача, Оксану Косач, Олену Тесленко-Приходько, Юрія 

Тесленка-Приходька та ін. Зацікавлять історією життя та 

творчості експозиції музею: «Рідні «по крові і духові»: історія та 

трагедія родини Косачів»,  «Волинські дороги Косачів», «Надія – 

їй же першу пісню я співала»: Леся Українка та родина Косачів 
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у Луцьку», «Дивоцвіт «Лісової пісні», «Пісні коханого волинського 

краю»: український фольклор у записах і дослідженнях Лесі 

Українки, Олени Пчілки, Ольги Косач-Кривинюк, Климента 

Квітки». У пішохідний екскурсійний  маршрут містом можна 

включити показ скульптур Лесі Українки, що знаходяться у 

Центральному парку, Театральному майдані міста, погруддя 

письменниці біля центрального входу старого корпусу 

історичного факультету СНУ імені Лесі Українки, погруддя Олени 

Пчілки біля Волинської державної обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. На сайті бібліотеки 

(http://ounb.lutsk.ua/) представлено електронний каталог, 

постійно діючі віртуальні виставки: «Олена Пчілка: барви 

особистості та феномен духу», «Леся Українка. Високе світло 

імені та слова…». 

Розробляючи інтерактивну екскурсію-мандрівку для школярів 

важливо також учителю вміти складати технологічну карту 

екскурсії (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Зразок оформлення технологічної карти 
 

Ділянки маршруту 
Екскурсії 

Перша ділянка: 

Місця зупинок Маршрут розпочинається біля … о 12 год. 
Зупинка на каву – 13.00. 
Наступна зупинка – санітарна, час 10 хв. 
Збір біля автобуса… 
Закінчення екскурсії… 

Об’єкти показу Луцький замок, музеї замку 
Тривалість екскурсії Рух до об’єкта. 

Час для фотографування. 
Вступне слово про об’єкт – 5 хв. 
Перехід по місту до Музею-аптеки… Екскурсія в музеї – 
30 хв. 
Знайомство з об’єктами на території музею, 
фотографування – 20 хв. 
Зупинка на каву. 
Питання до екскурсовода, підбиття підсумків – 30 хв 
 

http://ounb.lutsk.ua/
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Найменування підтем  
і перелік основних 
питань 

 

Організаційні вказівки Знайомство з групою. 
Початок та рух маршрутом згідно розкладу. 
Інформування про тривалість екскурсії, зупинки та їх 
тривалість, санітарні зупинки (рекомендовано10 хв). 
Під час руху до об’єктів рухатись екскурсоводу в центрі 
групи, враховувати темп руху групи згідно  
з найповільнішим учасником групи, слідкувати,  
щоб група не розтягувалась, непомітно перераховувати 
учасників екскурсії. 
Під час показу об’єкту бути повернутим до групи на 75 %, 
застосовувати методичні прийоми розповіді й показу. 
Під час руху в автобусі використовувати мікрофон, 
«портфель екскурсовода» за необхідності, розповідати 
екскурсантам про проміжні об’єкти, те, що їх оточує. 
Стояти по центру, щоб усі учасники могли бачити 
екскурсовода. 
Під час екскурсії робити паузи з метою осмислення 
екскурсантами озвученого екскурсоводом матеріалу, 
самостійного огляду об’єктів, відпочинку, 
фотографування, купівлі сувенірів. 
Надавати можливість екскурсантам запитувати  
і давати на запитання якомога найвичерпнішу інформацію 

Методичні вказівки Методичні прийоми: прийом попереднього огляду 
служить для знайомства з зовнішнім виглядом об’єкта. 
Початком є вступне слово екскурсовода. 
Прийом панорамного показу з найвищої точки. 
Прийом руху: навколо об’єкта, наближення до об’єкта. 
Прийоми: екскурсійної довідки, опису об’єкта, 
коментування, пояснення, питань-відповідей, 
переключення уваги на інші об’єкти (створення 
контрасту, порівняння об’єктів), прийом завдань 
(акцентування уваги учасників екскурсії на певних 
частинах об’єкту), прийом новизни (повідомлення 
нових фактів, статистичних даних, прикладів) 

 

Розробляючи екскурсійні маршрути, педагогам варто 

враховувати потенціал музейних закладів, бібліотек, історико-

культурних пам’яток  краю, скористатися програмою «Музей-

школі», розробленою Волинським краєзнавчим музеєм. 
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ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ: 

ДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

 

 
 

Сучасна система освіти потребує вчителів-лідерів, здатних 

опановувати нові моделі та стратегії конструктивної професійної 

діяльності в умовах культурного розмаїття, які володіють 

інноваційними технологіями, вміють працювати за новими 

програмами, спілкуючись із поколінням школярів, що виросло в 

умовах комп’ютеризації майже всіх сфер людської діяльності. 

Сьогодні без інформатизації освіти вже неможливо уявити 

сучасні заклади освіти. Нові виклики часу спричинюють 

розвиток нових форм і методів у навчанні. Саме в цьому 

контексті виникли і віртуальні екскурсії, зумовлені провідною 

стратегією педагогічної діяльності на спрямованість освітнього 

процесу щодо формування духовного світу особистості, 

утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття 

потенційних можливостей і здібностей школярів. Залучення 

учнів до надбань національної та світової історико-культурної 

спадщини можна здійснювати різноманітними засобами, серед 

яких важливу роль відіграють віртуальні музеї, екскурсії 

Рисунок 4. Віртуальна екскурсія Ватиканом 
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(оглядові, тематичні). Важливим інструментом для сучасної 

освіти є віртуальні інтерактивні екскурсії, що приходять на зміну 

традиційним методам навчання. У закладах освіти ефективною 

формою педагогічної роботи залишається екскурсія; набули 

популярності такі форми уроку, як урок-екскурсія, екскурсія-

подорож, екскурсія-гра; створюються музейні кімнати, виставки, 

постійно діючої експозиції, які виконують різні функції: 

навчальну, розвивальну, виховну, дозвіллєву, арт-терапевтичну 

тощо. Мультимедійні екскурсії, елементи віртуальних екскурсій 

можна використати під час проведення уроків української мови 

та літератури, зарубіжної літератури, інтегрованих курсів «Історії 

України. Всесвітньої історії», «Я досліджую світ», «Мистецтво: 

образотворче мистецтво», проведенні виховних, науково-

методичних заходів. Заклади загальної середньої освіти, які 

мають обмеження щодо використання площі на розміщення 

шкільних музеїв створюють віртуальні музеї.  

Різні аспекти музейної педагогіки, зокрема питання інтеграції 

музейної педагогіки в освітній процес закладів освіти 

досліджували Л. Гайда, Н.  Ганусенко, Л. Гурин, О. Караманов, 

Т. Карачунська, І. Ласкій, Л. Масол, В. Рагозіна, І. Ткаченко, 

М. Струнка. Освітній та науковий потенціал мережі  Інтернет, 

питання використання екскурсій як однієї з форм навчальної 

роботи висвітлено у працях: А. Бабарицької, Г. Багієва, В. Бикова,  

А. Виноградова, Є. Голант, В. Голубкова, В. Заболотного,                       

О. Овчарук, Б. Пангелова, І. Підласого, І. Пантелейчук, Н. Савченко,                 

А. Хуторського, С. Корнієнко, О. Міщенко, С. Нездоймінова, 

О. Спіріна, І. Смаль, О. Шестопала,  В. Якубовського. 

Поняття «віртуальний» трактується як «змодельований за 

допомогою комп’ютера». Термін «virtual» з англійської 

перекладається як «фактичний» або «той, що відповідає 
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дійсності». Таким чином, можна стверджувати, що віртуальний – 

це змодельоване явище за допомогою комп’ютерних технологій, 

але таке, що відповідає дійсному, існуючому в реальному житті. 

Щодо терміну віртуальний тур (екскурсія) – це комбінація 

панорамних фотографій (сферичних або циліндричних), коли 

перехід від однієї панорами до іншої здійснюється через активні 

зони (їх називають точками прив’язки або точками переходу), що 

розміщуються безпосередньо на зображеннях. Основу 

віртуальних турів складають сферичні зображення, які, на 

відміну від звичайної фотографії, дозволяють глядачеві 

проникнути всередину зображеного об’єкта. Панорамне 

зображення дозволяє сприймати об’єкт більш цілісно, ніж ряд 

розрізнених фотографій.  

До виду віртуальних екскурсій також відносять інтерактивні, 

мультимедійні екскурсії, розроблені педагогами, учнями. Для їх 

проведення Інтернет не потрібен, достатньо мультимедійного 

проектора та комп’ютера в класі. Переваги такої екскурсії в тому, 

що вчитель сам обирає необхідний матеріал, складає маршрут, 

міняє зміст відповідно до поставленої мети. Складовими даної 

екскурсії можуть бути відео-, звукові файли, анімація, а також 

репродукції картин, зображення природи, портрети, фотографії 

та інше. В матеріали таких екскурсій можуть бути включені 

літературознавчі, технічні, спеціальні терміни та визначення, 

історичні карти, тези з теорії досліджуваної теми (дисципліни, 

предмету). Таке навчання спрямоване як на індивідуальну, так і 

на спільну роботу вчителя і учнів. Віртуальні навчальні екскурсії 

можуть використовуватись і у процесі дистанційного навчання, 

коли учні отримують готові інтерактивні мультимедійні 

екскурсії розроблені вчителем, з коментарями побаченого. 

Таке навчання стає більш динамічним, цікавим, скорочує час 
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на підготовку до уроку, на якому можна подати і пояснити більше 

навчального та інформаційного матеріалу. Спільна робота 

вчителя і учнів щодо створення віртуальних екскурсій, музеїв на 

основі фондових колекцій шкільних музеїв сприяє їх 

саморозвитку, розширення кругозору, дослідницької діяльності, 

розвиває критичне мислення і креативність, загальнокультурну 

грамотність, патріотизм, національну самосвідомість, 

комунікативну та інформаційну компетентності, навички 

володіння ІКТ.  

Віртуальний музей являє собою набір електронних артефактів і 

інформаційних ресурсів, практично все, що може бути цифровим. 

Колекція може включати в себе картини, малюнки, фотографії, 

схеми, записи, відеофрагменти, газетні статті, стенограми, 

інтерв’ю, чисельні бази даних і безліч інших предметів, які 

можуть бути збережені на файл-сервері віртуального музею. 

Особливість віртуального сервера полягає в тому, що на ньому 

можуть бути представлені тисячі зображень творів мистецтва з 

найдетальнішим текстом.  

Важливим є використання в освітньому процесі пам’яток  

населеного пункту, які учні можуть вивчати разом із вчителем, 

розробляти проєкти по вивченню і використанню, збереженню 

архітектурної пам’ятки, що сприятиме розвитку їх креативності, 

соціальної, громадянської, інформаційно-комунікаційної 

компетентностей. На уроках історії,  вибираючи екскурсійні 

об’єкти, місцеві культові пам’ятки, потрібно знати їх історію 

створення, зв’язок з історичними подіями. 

Наприклад, вивчаючи тему «Другої  світової війни», можна 

створити інтерактивну, мультимедійну екскурсію «Історія однієї 

будівлі», вибравши історичну пам’ятку пов’язану з подіями 

Другої світової війни. Педагогам м. Луцьк можна скористатися 
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потенціалом ісорико-культурного заповідника «Старе місто», 

розповідаючи про культові споруди пов’язані з подіями Другої 

світової війни, зокрема Великою Синагогою, яку називають ще 

Малим замком, монастирем бригіток за яким закріпилась назва 

«Луцька в’язниця» (індивідуальний текст екскурсій дивіться в 

додатку А). Вивчаючи українську мову та літературу, вчитель 

разом з учнями може створити мультимедійну екскурсію 

«Луцькими стежками родини Косачів», елементи якої можна 

використовувати також під час проведення шкільних заходів. 

Місцевий краєзнавчий матеріал можна використовувати не лише 

під час проведення уроків, виховних заходів, а й при розробці 

музейних проєктів, створенні віртуальних музейних виставок. 

Створити віртуальний тур можна за допомогою програм Google 

Photo Sphere.  

Програма Tourweaver дозволяє зробити з окремих панорам 

віртуальний тур з інтерактивними елементами, прив’язкою до 

карти або до плану, переходами між локаціями з впровадженням 

так званих хот спотів (hotspot) – активних областей, у разі 

натискання на які відбувається якась подія, найчастіше це 

перехід від однієї панорами до іншої, наприклад, перехід між 

кімнатами. Віртуальний тур може містити свій унікальний 

інтерфейс з логотипом, кнопками навігації та управління, 

показом, посиланнями на інші ресурси, карту тощо. 

Що стосується карт, то Tourweaver підтримує карти Google і Bing. 

На допомогу педагогам щодо використання елементів музейної 

педагогіки в освітньому процесі (в тому числі і різних видів 

екскурсій), розвитку їхньої загальнокультурної компетентності 

Волинським ІППО проводяться різноманітні заходи: круглі столи, 

конференції, семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи з 

проблематики. Науково-дослідною лабораторією освітніх 
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інновацій 23 червня 2020 року було проведено круглий стіл 

«Втрачені святині: сакральні пам’ятки західних областей України 

1945–1965 рр.», метою якого було висвітлення проблематики 

долі сакральної спадщини західноукраїнського регіону і Волині у 

перше повоєнне двадцятиліття, ролі духовних пам’яток у 

пізнанні історії краю, формуванні морально-етичних якостей 

особистості, патріотизму, національної свідомості, 

загальнокультурної грамотності; розроблено освітню програму 

сертифікованого (8 год) семінару-практикуму «Музейна 

педагогіка в практиці сучасного закладу освіти». Організовано 

роботу квест-студії «Культурний маршрут», що виконує 

культурно-просвітню, дозвіллєву функції, забезпечує організацію 

та проведення для педагогів, учасників різноманітних науково-

методичних заходів екскурсій історико-культурним 

заповідником «Старе місто». Інформаційно-методичні матеріали 

культурно-просвітнього спрямування квест-студії «Культурний 

маршрут» (каталог корисних посилань на Інтернет-джерела 

культурно-просвітницького спрямування, каталог «Екскурсійні 

об’єкти як засіб пізнання історико-культурної спадщини краю», 

мультимедійна презентація «Пізнання історії рідного краю крізь 

призму вивчення його культових споруд») розміщено на сайті 

ВІППО, сторінці науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій 

у рубриці «Культурно-педагогічний експрес». 57 % педагогів 

запевняють, що користуються інформаційно-презентаційними 

матеріалами рубрики «Культурно-педагогічний експрес», 

каталогами Інтернет-посилань віртуальних екскурсій музеями 

України і світу, культурно-просвітніх закладів міста. 

Науково-педагогічними працівниками Волинського ІППО 

розроблено програми спецкурсів з навчально-методичними 

матеріалами, зокрема «Основи музейної діяльності в закладах 

http://vippo.org.ua/files/silskashkola/---1587562677.docx
http://vippo.org.ua/files/silskashkola/---1587562677.docx
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загальної середньої освіти»; методичні рекомендації щодо 

використання елементів музейної педагогіки в освітньому 

процесі («Шляхи розвитку загальнокультурної компетентності 

педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти», 

«Історико-краєзнавчі екскурсії як засіб розвитку 

загальнокультурної компетентності педагогів», «Історико-

культурна спадщина міста Луцька як джерело виховання учнів: 

інформативні матеріали для роботи вчителя»).  

В умовах карантину педагоги можуть скористатися послугами 

Віртуального освітнього центру Волинського ІППО (сайт ВІППО, 

URL: https://sites.google.com/vippo.org.ua/virtual/), де у рубриці 

«Віртуальна кав’ярня» у підрубриках: «Серед бібліотечних 

полиць», «Волинь: у подіях і особистостях», «Цікаве до кави», 

«Віртуальні подорожі: музеями, бібліотеками, містами…» 

пропонується цікава інформація культурно-просвітнього 

спрямування, подається опис віртуальних екскурсій з 

посиланнями на інтернет-джерела. 

 

 

  

https://sites.google.com/vippo.org.ua/virtual/
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ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ  

В ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

Актуальною потребою часу є вчитель, який здатен 

конкурувати із іншими джерелами впливу на духовний та 

інтелектуальний розвиток учня, володіє сучасними 

професійними знаннями, засобами та прийомами використання 

потенціалу соціокультурного середовища регіону у вихованні 

громадянина і патріота своєї Батьківщини, має широкий 

кругозір, розвинену загальнокультурну компетентність, високі 

духовно-моральні якості.  

У вихованні гармонійно розвиненої, національно-свідомої 

особистості важливу роль відіграє наукове пізнання історико-

культурної спадщини свого краю, використання компонентів 

соціокультурного середовища регіону для власного розвитку та 

самоосвіти. Адже, разом з іншими елементами життєвого 

середовища, соціокультурне середовище формує комплекс 

емоційно забарвлених уявлень людини про навколишній світ і 

про своє місце в ньому, впливає на морально-етичні орієнтири, 

пропонує і формує програми поведінки, реалізує дозвіллєві та 

історико-пізнавльні запити особистості. 

Одним із ефективних засобів пізнання історико-культурної 

спадщини краю, розвитку загальнокультурної компетентності, 

забезпечення духовних, естетичних, інформаційних потреб є 

різні види екскурсій, в тому числі віртуальних, особливо це є 

актуальним в умовах карантиних обмежень, дистанційного, 

змішаного навчання, проведенні заходів в онлайн-форматі. 

Культурна спадщина – сукупність культурних цінностей, 

успадкованих людством від попередніх поколінь, результат 

духовної та матеріальної діяльності. У 1963 р. створена 
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загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою 

популяризації та захисту культурної спадщини та природного 

середовища Європи, а також декілька інших міжнародних 

наукових та громадських організацій, таких як UNESCO, ICOMOS, 

CIPA та інших, основною місією яких є документування та 

всебічне сприяння збереженню історичних пам’яток. 

До об’єктів культурної спадщини належать: 

 пам'ятки: твори архітектури, монументальної скульптури ій 

живопису, елементи та структури археологічного характеру, 

печери тощо; 

 ансамблі: групи ізольованих чи об’єднаних будівель, 

архітектура, єдність яких є видатною універсальною цінністю з 

погляду історії, мистецтва чи науки; 

 визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й 

природи, археологічні визначні місця, що є універсальною 

цінністю з погляду історії, естетики, етнології чи антропології; 

 вміст бібліотек, музеїв, архівів. 

До матеріальної культури належать також наступні 

архітектурні будівлі: церкви, монастирі, замки, палаци та інші 

культурні та архітектурні пам’ятники. 

Відповідно до ст. 54 Конституції України культурна спадщина 

охороняється законом: «Держава забезпечує збереження 

історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну 

цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних 

цінностей народу, які знаходяться за її межами». Положення 

Конституції України конкретизовано в Законі України «Про 

охорону культурної спадщини». Одне із першочергових завдань 

історико-культурної охоронної діяльності – документування 

об’єктів культурної спадщини, яке в сучасних умовах 
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виконується цифровими методами із застосуванням 

інформаційних технологій. 

Мультимедійні технології дають змогу організувати 

гіпертекстову базу даних та забезпечити зручне подання 

інформації в електронному вигляді. Документування об’єктів 

історико-культурної спадщини пов’язане зі  зберіганням 

великого обсягу описової та графічної інформації, такої як 

карти,схеми, плани, фотознімки, текстові джерела тощо. 

Завдяки широкому впровадженню інформаційних технологій у 

всі сфери життєдіяльності суттєво змінились та розширились 

способи відображення інформації про об’єкти культурної 

спадщини, їх документування. Зокрема, це цифрові моделі 

місцевості, аудіо- та відео-промотури, веб-сайти, особливо 

популярні сьогодні віртуальні тури.  

Завдяки можливостям документації та об’єктивного 

відображення віртуальної реальності віртуальні тури становлять 

інтерес у різних галузях: педагогічній, туристичній, а також в 

історіографії з метою вивчення, дослідження та документування 

історичних об’єктів і явищ.  

Віртуальна екскурсія – модний, перспективний напрямок 

реалізації творчих планів як учителів, так і професіоналів 

(любителів) фото- і відеозйомки. У ній можна знайомитися з 

об’єктами за допомогою комп’ютерної миші, обертаючи її в усіх 

напрямках (від підлоги до стелі), перейти з однієї кімнати в іншу, 

збільшити картинку, читати інформацію, дивитися відео та багато-

багато іншого, без чого онлайн-екскурсія буде неповноцінною. 

Поняття «віртуальний тур», «панорамний тур», «відеотур» та 

«віртуальний туристичний маршрут» мають суттєві технологічні 

й методологічні відмінності. «Панорамний тур», «віртуальний 

тур» створюють за допомогою фотокамери. Віртуальні тури 



27 
 

складаються з декількох знімків, зроблених з однієї точки. 

Поняття «віртуальний тур» використовують для опису низки 

відео- та фотоматеріалів. Панорама вказує на безперервність 

зору і може бути серією знімків або відеокадрів. «Відеотур» 

демонструє рух. У створенні відеотуру використовують 

відеокамери та знімання з усіх ракурсів. Відеотур – це 

змодельований шлях переміщення, подорожі. Відеотури 

безперервного руху зорієнтовані на пішохода, тоді, як у 

віртуальному турі спостерігач сам вибирає маршрут і регулює 

наближення до об’єкта спостереження. 

Поняття «віртуальний туристичний маршрут» розуміють як 

послідовність декількох об’єднаних панорамних або інших видів 

фотознімків, відео- та різних медіа-файлів, між якими в процесі 

перегляду можна візуально переміщуватись, використовуючи 

спеціальні переходи, і взаємодіяти з об’єктами, що є частиною 

зображення, щоб отримати додаткову інформацію. 

Спеціальне програмне забезпечення дає змогу об’єднати 

декілька рядів знімків і створювати сферичні та циліндричні 

панорами з оглядом 360°х180°. 

Виходячи із цільових настанов, очікуваних результатів, учитель 

може обрати різні форми та методи роботи з використанням 

мультимедійних ресурсів музею: провести оглядову і тематичну 

віртуальну екскурсію; використати мультимедійні ресурси 

музейного сайту для створення електронної бази наочних засобів 

різних видів: картин, портретів, фото- і відеоматеріалів тощо; 

організувати практичну роботу учнів на уроці з віртуальними 

образами музейних експонатів; залучити учнів до використання 

мультимедійних та інформаційних ресурсів музею в процесі 

написання повідомлень, рефератів та учнівських пошуково-

дослідницьких робіт, при викладанні інтегрованих курсів, 
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предметів, наприклад, «Історії України. Всесвітньої історії», 

української мови та літератури. Варто зазначити, що віртуальні 

літературні екскурсії поділяються на такі види: літературно-

біографічні – екскурсії, пов’язані з життєвим та творчим шляхом 

письменника; історико-літературні – екскурсії розкривають певні 

періоди розвитку літератури; літературно-художні знайомлять з 

місцями, які знайшли відображення в творах письменників; 

екскурсії світовими виставковими залами; оглядовими сайтами, 

де зібрано кілька віртуальних екскурсій у межах знайомства з 

одним письменником.  

Педагогам варто залучити школярів до ведення Щоденника 

віртуальних екскурсій: 

Зразок Щоденника 

 Назва музею. 

 Дата відвідування. 

 Юридична адреса. 

 Адреса веб-сайту. 

 Тема екскурсії. 

 Мета екскурсії. 

 Вид екскурсії за змістом (тематична/оглядова). 

 Що знаємо? 

 Про що хочемо дізнатися? 

 Про що дізналися? 

 Які думки та почуття викликала екскурсія? 

Педагоги можуть використати в освітньому процесі розробку 

проєкту для старшокласників «Створення віртуальної екскурсії». 

 

Інструкція до проєкту 

Віртуальну екскурсію можна створити у вигляді презентації, 

сайту, фільму або комп’ютерної програми. Найбільш простим 
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способом є створення презентації та фільму. У цьому випадку 

можна впоратися без допомоги професіоналів. Для роботи 

знадобляться комп’ютер, програми Power Point або Windows 

Movie Maker, фото або відео камера, мікрофон. 

Потрібно зібрати матеріал для майбутньої екскурсії 

(фотографії, відзнятий відеоматеріал). Продумати, початок 

екскурсії, що буде відбуватися під час екскурсії, і як зробити її 

цікавою. Це потрібно для того, щоб зрозуміти принцип, за яким 

потрібно підбирати матеріал. Структуруйте всю наявну 

інформацію в сценарій. 

Запустити комп’ютерну програму, в якій будете збирати весь 

матеріал екскурсії. Для презентації вибирайте програму Power 

Point. Розподіліть усі фотографії в тому порядку, в якому вони 

повинні бути за сценарієм. Звуковий супровід можна записати в 

цій же програмі, знадобиться мікрофон. У групі «Налаштування» 

у вкладці «Показ слайдів» натисніть «Запис мовного супроводу». 

Збережіть проєкт. Віртуальна екскурсія готова. 

Для створення віртуальної екскурсії у формі фільму 

скористайтеся програмою Windows Movie Maker. Створіть проєкт, 

виберіть той формат, в якому ви знімали відео, вкажіть 

директорію для збереження. Натисніть Файл   Імпорт та 

виділіть всі відеофайли, які ви збираєтеся використовувати. 

Розподіліть усі відеофайли на доріжці згідно зі сценарієм. 

Натисніть Файл   Експорт і вкажіть куди зберегти фільм-

екскурсію. Надалі, за допомогою програми Nero можна створити 

DVD диск з фільмом. 

Варто зауважити, що віртуальні тури мають і переваги, і 

недоліки порівняно з реальними маршрутами. До переваг можна 

зарахувати: 
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1. Ефект присутності: 

а) віртуальна панорама дає змогу розглянути навколишній 

простір, наблизити або віддалити об’єкт, що цікавить нас, 

роздивитися його під потрібним кутом; 

б) віртуальний тур дає можливість відчути реальність 

перебування у географічних місцях, особливо, якщо він знятий у 

форматі 3D, 4D та 5D, тоді ефект присутності збільшується в 

декілька разів. 

2. «Реалізація неможливого»: віртуальний тур дає змогу 

подорожувати важкодоступними місцями, відчути переваги та 

недоліки екстремального туризму, спелеотуризму тощо. 

3. Інформативність: 

а) можливість отримати вичерпну додаткову інформацію про 

будь-яке місце, територію, об’єкт культурної спадщини. 

4. Універсальність та простота: 

а) віртуальний тур можна розмістити на веб-сторінці 

зацікавленого користувача; 

б) віртуальний тур можна зберігати на диску або іншому 

електронному носії. 

5. Економія: економія часу і коштів, якщо немає можливості 

здійснити реальну подорож.  

6. Збереження навколишнього середовища. Завдяки 

віртуальним турам  зберігається чистота та неушкодженість 

древніх пам’яток історії, археології та довкілля. 

Недоліків, менше, але вони істотні. 

1. Людський мозок попри все підсвідомо розуміє, що подорож 

не є реальністю. 

2. Емоції, які людина отримує від реальних маршрутів, 

неможливо отримати від віртуальних. 
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3. Запам’ятовуваність. Краще відкладається в пам’яті не лише 

те, що ми бачимо, а й те, що відчуваємо. 

4. Обмеженість доступу до сучасних передових і дорогих 

технологій для створення віртуальних турів. 

5. Розвиток цього напряму поки що у стадії становлення. 

Проте, незважаючи на певні недоліки віртуальних турів, 

педагогічна наука не може залишатися осторонь процесів, що 

відбуваються у сфері новітніх освітніх технологій. Віртуальна 

екскурсія як форма і метод навчально-виховної діяльності має 

впевнено увійти до практики сучасного педагога й зайняти свою 

нішу в системі освіти України. 
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ОГЛЯД ТЕМАТИЧНИХ СЕРВІСІВ І ПРОЄКТІВ GOOGLE, 

ЩО МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ПЕДАГОГАМИ  

У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Віртуальні тури дають змогу детально розглядати, вивчати й 

аналізувати об’єкти у віртуальному середовищі з можливістю 

пересування у часі та просторі за власним вибором, з фіксацією 

та затримкою на вибраних деталях, що дає змогу здійснити 

віртуальну екскурсію по замках, музеях, церквах, а також 

споглядати унікальні ландшафти, пам’ятки архітектури і твори 

мистецтва. 

Сьогодні віртуальні музеї є унікальною технологією, яка 

дозволяє розширити можливості e-Learning і освіти, зберегти 

культурну спадщину для нащадків і зробити відвідування музеїв 

світу, природних заповідників, унікальних архітектурних 

пам’яток  доступними для всіх людей, що мають вихід у мережу 

Internet. Коли вчитель не має можливості відвезти учнів до 

кращих музеїв та галерей світу, він може проводити віртуальні 

тури за допомогою інструментів платформи Google Cultural 

Institute, відбирати з каталогу конкретні твори живопису за 

темою уроку та показувати фрагменти у великій роздільній 

здатності. 

Серед культурно-освітніх установ світу, що використовують 

подібну технологію і надають такі можливості, пропонують 

віртуальні екскурсії, тури можна виділити наступні 

(див. табл. 1). 
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Таблиця 2 

Каталог інтернет-джерел «Віртуальні подорожі» 
 

Джерело Опис 

Портал «Музейний простір України» 
http://www.prostir.museum/ 

 

Портал створений у рамках програми «Центр 
розвитку музейної справи» Міжнародного 
фонду «Україна – 3000» за підтримки 
Швейцарської культурної програми в Україні. 
Мета створення – поширення інформації про 
музеї великих і малих міст України. На сайті 
подано перелік музеїв України, 
систематизованих за регіонами та типами 
колекцій. За посиланням можна перейти  
до перегляду відомостей про обраний музей. 
Портал поєднує у собі функції інформаційного 
сайту з щоденним оновленням та класичного 
порталу, який є своєрідним довідником  
з різних питань музейної справи 

Віртуальна екскурсія Музеями України 
просто неба 
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/ 

Віртуальна екскурсія Музеями України просто 
неба презентує наступні музеї:  Музей 
народної архітектури та побуту 
«Шевченківський гай»,  м. Львів; Музей 
народної архітектури та побуту, м. Ужгород; 
Мамаєва Слобода, м. Київ; Національний 
музей народної архітектури та побуту 
України, м. Київ; Музей народної архітектури 
та побуту Середньої Наддніпрянщини,  
м. Переяслав-Хмельницький; Резиденція 
Богдана Хмельницького, м. Чигирин; 
Запорізька Січ, м. Запоріжжя 

Інтернет-проєкт «Музеї України» 
http://www.museums.in.ua/ 
 

Інтернет-проєкт розвивається  
за громадянської ініціативи. Головна мета – 
демонстрація шедеврів світового рівня,  
що зберігаються в музеях України, 
розміщення в Інтернеті відомостей про 
українські музеї, історію їхнього створення, 
колекції, новини тощо. Скарби українських 
музеїв подані на сайті за категоріями 

Музейний простір Волині 
http://volyn-museum.at.ua/ 
  

Станом на 1 січня 2020 року – це 17 комунальних 
музеїв Волинської області (у т. ч. Волинський 
краєзнавчий музей, якому підпорядковано  
5 музеїв – 4 відділи і філіал), 89 музейних 
закладів на громадських засадах, з яких  
6 – носять звання «Народний музей», 182 музеї 
при закладах освіти, з яких 35 – носять 
почесне звання «Зразковий музей». Це понад 
330 тис. музейних предметів основного фонду 
– пам’яток матеріальної та духовної культури 
волинського краю, які є частиною Музейного 
фонду України 
 

https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
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Оглядова екскурсія Луцьком 
 

Посилання на промо-ролики:  
http://open-ua.com/ua/volyn_region/lutsk/ 
(міські легенди); 
https://www.youtube.com/watch?v=_YDAsTGoQ
sc&feature=emb_logo (про розваги, відпочинок, 
культуру); 
https://www.youtube.com/watch?v=kp0lrvImZ1
c&feature=emb_logo (красиві краєвиди, місто з 
висоти пташиного польоту); 
https://www.youtube.com/watch?v=TUv6EU4Blec 

Волинь – давня історична територія 
України 
 

Посилання на джерела: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rj88FGQltB
Q (загальна екскурсія, відео з висоти 
пташиного польоту); 
https://www.youtube.com/watch?v=yE61lOcmu
Hs (визначні пам’ятки з короткими описами, 
відео з висоти пташиного польоту) 
https://www.youtube.com/watch?v=tYsqOQ3G3
ro (про базальтові стовпи, відео від 
британських журналістів 1936 року); 
https://www.youtube.com/watch?v=Nm6oWOFJ
hFM (Данилова гора) 

Віртуальна екскурсія Музеєм волинської 
ікони 
http://incognita.day.kiev.ua/museums/ikona/ 

Музей волинської ікони в Луцьку, відділ 
Волинського краєзнавчого музею, відкритий 
 у серпні 1993 року. Це єдиний в Україні музей, 
який представляє самобутню регіональну 
школу волинського іконопису. Збірка музею 
нараховує більше 1,5 тис. пам’яток 
сакрального мистецтва, а саме понад 600 ікон 
XVI–XIX ст., предмети металопластики (шати 
ікон, церковне начиння, іконки), декоративну 
різьбу (царські врата, кіоти ікон) та скульптуру 

Музею сучасного українського мистецтва 
Корсаків (м. Луцьк) 
https://msumk.com/about/ 
 
Адреса: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, 
Культурно-розважальний центр «Адреналін 
Сіті» 
Телефон: +38 066 142 51 18 
 

Урочисте відкриття  музеювідбулось 24 серпня 
2018 року. Музей Корсаків створений з метою 
розвитку духовності нації, 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 

Віртуальна екскурсія Музеєм історії 
Острозької академії 
http://incognita.day.kyiv.ua/museums/ostroh/  
 

Музей історії Острозької академії  є невід’ємною 
частиною діяльності університету, займається 
вивченням та збереженням української 
культурної та мистецької спадщини. Експозиція 
музею розкриває історію Острозької академії 
від заснування до сьогодні в нерозривному 
зв’язку з українською історією та культурою, 
популяризує знання про розвиток Острога XVI 
поч. XVII ст., діяльність князів Острозьких та їх 
роль в українській та європейській історії 

http://open-ua.com/ua/volyn_region/lutsk/
https://www.youtube.com/watch?v=_YDAsTGoQsc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_YDAsTGoQsc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kp0lrvImZ1c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kp0lrvImZ1c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TUv6EU4Blec
https://www.youtube.com/watch?v=Rj88FGQltBQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rj88FGQltBQ
https://www.youtube.com/watch?v=yE61lOcmuHs
https://www.youtube.com/watch?v=yE61lOcmuHs
https://www.youtube.com/watch?v=tYsqOQ3G3ro
https://www.youtube.com/watch?v=tYsqOQ3G3ro
https://www.youtube.com/watch?v=Nm6oWOFJhFM
https://www.youtube.com/watch?v=Nm6oWOFJhFM
http://incognita.day.kiev.ua/museums/ikona/
https://msumk.com/about/
http://incognita.day.kyiv.ua/museums/ostroh/
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Віртуальна екскурсія Музеєм Народного 
Мистецтва Гуцульщини та Покуття 
http://hutsul.museum/exposition/virtual/ 

Національний музей народного мистецтва 
Гуцульщини та Покуття імені Йосафата 
Кобринського заснований у 1926 році. 
Колекційні збірки музею нараховують понад 
50 000 одиниць і представляють всі види 
традиційного народного мистецтва гуцулів  
та покутян, починаючи з ХVІІ століття до 
сьогоднішнього часу 

Віртуальний тур художнім музеєм Лувру 
https://www.youvisit.com/tour/louvremuseum 

Лувр  – найпопулярніший художній музей  
у світі, заснований 1792 року у Парижі. У музеї 
представлено понад 380 000 експонатів,  
з яких лише 35 000 виставлені у восьми залах 
загальною площею більш ніж 60 000 м². Лувр 
демонструє скульптуру, твори мистецтва, 
картини, малюнки та археологічні знахідки. 
Колекції Лувру зберігають шедеври 
мистецтва різних цивілізацій, культур і епох 

Віртуальний тур Лондонською 
Національною галереєю  
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtu
al-tours 

Лондонська Національна галерея – один  
із найвизначніших музеїв Великої Британії, 
заснований у 1824 році. У музеї представлено 
понад 2300 полотен західноєвропейського 
живопису XIII — початку XX століття.  
У Національній галереї зібрано полотна 
практично всіх великих художників, тут також 
представлені всі школи європейського 
живопису. Роботи в галереї розміщені  
в хронологічному порядку 

Онлайн-виставки Музею мистецтва 
Метрополітен 
https://www.metmuseum.org/exhibitions/curren
t-exhibitions 

Музей мистецтва Метрополітен заснований  
у 1870 році у Нью-Йорку, є одним із найбільш 
відвідуваних художніх музеїв світу. У музеї 
працюють такі відділи: західноєвропейська 
скульптура, відділ стародавнього Єгипту, 
історичної зброї, відділ історичні музичні 
інструменти, американське ужиткове мистецтво, 
середньовічне мистецтво, відділ малюнків і 
гравюр, мистецтво ісламських країн, мистецтво 
Давнього Єгипту, мистецтво Африки, Океанії  
і доколумбової Америки, картинна галерея, 
бібліотека, фондосховище. На офіційному сайті 
музею у розділі «Поточні виставки» ви можете 
ознайомитися з актуальними мистецькими 
виставками, прочитати короткі огляди та ревью 
від критиків та ЗМІ, а також переглянути відео 
інсталяції 

Віртуальна екскурсія Сікстинською 
капеллою 
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_
vr/index.html 

Сікстинська капелла споруджена у 1473–1481 
роках архітектором Джорджі де Дольчі,  
за замовленням папи римського Сікста IV.  
У 1481–83 рр. флорентійські художники: 
Сандро Боттічеллі, П’єтро Перуджіно, 
Доменіко Гірляндайо та Козімо Росселлі 
прикрасили стіни Сікстинської капели 
фресками з євангельськими сюжетами 
та сценами з життя Мойсея та Ісуса Христа 

http://hutsul.museum/exposition/virtual/
https://www.youvisit.com/tour/louvremuseum
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours
https://www.metmuseum.org/exhibitions/current-exhibitions
https://www.metmuseum.org/exhibitions/current-exhibitions
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
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http://incognita.day.kiev.ua/museums/rozum/ Палац Кирила Розумовського у Батурині 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/stravinskoho/ Будинок-музей Ігоря Стравінського  
в Устилузі 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/yevreyiv/ Віртуальна екскурсія Музеєм історії  
та культури євреїв Буковини  

http://incognita.day.kiev.ua/museums/lypynskoho/ Віртуальна екскурсія Меморіальним 
музеєм В’ячеслава Липинського  

http://incognita.day.kiev.ua/museums/hrushevskoho Віртуальна екскурсія Історико-
меморіальним музеєм М. Грушевського 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/samchuk/ Віртуальна екскурсія Музеєм Уласа Самчука 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/hetmanstva/ Віртуальна екскурсія музеєм Гетьманства 

http://www.khanenkomuseum.kiev.ua/ 
http://www.khanenkomuseum.kiev.ua/ua/inform
ation/excursions.htm 

Музей Мистецтв імені Богдана та Варвари 
Ханенків пропонує тематичні екскурсії  

http://www.tur-travel.info/content/view/2363/5 Замки-музеї Європи 

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_gio
vanni/vr_tour/index-en.html 

Віртуальна екскурсія Ватиканом 

http://uk.worldpoi.info/poi 
 

Дрезденська картинна галерея – всесвітньо 
відоме зібрання картин від відродження  
до бароко і класицизму 

http://www.sphericalimages.com/tussauds/  Музей фігур з воску мадам Тюссо 

http://uk.wikipedia.org/wiki Королівський музей витончених мистецтв  
в Антверпені (Бельгія) 

http://historic.ru/news/item/f00/s10/n0001019
/index.shtml 

Галло-римський археологічний музей  
в Торгерне (Бельгія) 

http://www.holland.com/ru/Tourism/articel-
ru/scheepvaartmuseum-ru.htm 

Морській музей в Амстердамі 

http://www.dariatour.ru/articles.php?lng=ru&pg=225 Музеї Кракова 

http://www.wmpainting.ru/HollandMuseum Музеї Голандії – інформація, історія, фото 

 

Для проєктування віртуальних турів можна використовувати 

додаткові інформаційні ресурси. Наповнювачем цих ресурсів є 

вузькоспеціалізовані фірми, що зазвичай спеціалізуються на 

картографії та програмуванні. До них належать електронні 

атласи та карти: локальні (їх можна реалізовувати безпосередньо 

в місцях інфраструктури туризму) і глобальні – (Google Earth),   

популярний ресурс для перегляду топографічних і дорожніх карт, 

фотографій місцевості всієї планети у великому масштабі та 

хорошій якості. 

http://incognita.day.kiev.ua/museums/rozum/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/stravinskoho/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/yevreyiv/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/lypynskoho/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/hrushevskoho
http://incognita.day.kiev.ua/museums/samchuk/
http://incognita.day.kiev.ua/museums/hetmanstva/
http://www.khanenkomuseum.kiev.ua/ua/information/excursions.htm
http://www.khanenkomuseum.kiev.ua/ua/information/excursions.htm
http://www.tur-travel.info/content/view/2363/5
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/index-en.html
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/index-en.html
http://ru.worldpoi.info/poi/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://www.sphericalimages.com/tussauds/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_(%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD)
http://historic.ru/news/item/f00/s10/n0001019/index.shtml
http://historic.ru/news/item/f00/s10/n0001019/index.shtml
http://www.holland.com/ru/Tourism/articel-ru/scheepvaartmuseum-ru.htm
http://www.holland.com/ru/Tourism/articel-ru/scheepvaartmuseum-ru.htm
http://www.dariatour.ru/articles.php?lng=ru&pg=225
http://www.wmpainting.ru/HollandMuseum
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Сервіс «Планета Земля» надає багато можливостей, зокрема: 

вибирати маршрути, території огляду, здійснювати переміщення 

у 3D, 4D, 5D-просторі, наповнювати інформативну базу даних 

залежно від завдання проєкту, зокрема зображеннями 

ландшафтів, фотографіями історичних пам’яток, творів 

мистецтва чи сучасних інженерних витворів. Всі дані 

оновлюються в реальному часі, наприклад, прогноз погоди, 

статистика землетрусів, температурні аномалії, географічна та 

історична довідка об’єктів. Деталізація зображень має високе 

розрізнення – від 15 см до 100 м на піксел. Будь-хто має 

можливість вивчати 3D-об’єкти природного і штучного 

походження: міста, пам’ятки, будівлі, парки, гори, складати власні 

туристичні маршрути, записувати відео-файли та відтворювати 

їх на будь-якому носії, розглядати панорамні фотографії міст та 

інших визначних місць з кутом огляду 360 градусів. Можна 

«подорожувати» по різних містах і населених пунктах, «рухатись» 

вулицями і парками, оглядати різноманітні ландшафти, пам’ятки 

архітектури, твори мистецтва, вивчати кожну ділянку землі, 

розташовану на відстані тисячі кілометрів від нас. Такі 

властивості віртуальних турів мають не тільки пізнавальне, але й 

наукове значення.  
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Додаток А 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕКСТ ЕКСКУРСІЙ  

«ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ БУДІВЛІ» 

 

1. Замковий Свято-Архангельський чоловічий монастир 

УПЦ КП 

(«Луцька в’язниця», монастир св. Бригіти) 

«Монастир, який завжди буде Луцькою в’язницею», – так 

писали «Хроніки Любарта» про цю величну споруду в серці 

історико-культурного заповідника «Старий Луцьк», яка за більш 

ніж чотири століття пройшла шлях від обителі для праведниць 

найповажнішого католицького ордену бригіток до 

закривавлених камер для патріотів. 

Приміщення звели на основі палацу одного з князів Радзивіллів – 

Альбрехта Радзивілла, який був луцьким старостою. Майже чотири 

століття тому він віддав свій палац під монастир чину Св. Бригіти. 

Згодом споруду суттєво розбудували, було збудовано костел, келії 

для черниць. У XVII–XVIII століттях тут, крім кляштору (чоловічий 

монастир), діяла школа для дівчат-сиріт та шляхетних лучанок. 

Монастир бригіток пережив кілька пожеж, остання з яких (у  травні 

1845-го) змінить долю цих мурів. Провину за важкі втрати 

перекладають на монахинь-бригіток, які не впустили пожежників у 

кляштор, на якому зайнявся ґонтовий дах, а через сильний вітер 

пожежа охопила все місто. Це посилило боротьбу проти польської 

імперської політики: декретом Сенату конфісковуються багаті 

фонди на відшкодування збитків, а невдовзі ліквідовується і сам 

кляштор Святої Бригіти. Споруда головного корпусу 

використовується для поліцейської управи і поштової контори з 

квартирами для службовців», – згадував найвідоміший в’язень 

Луцької в’язниці Микола Куделя, котрий за життя кілька разів 
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побував у її камерах і залишив згодом безцінні свідчення. 

У Волинському краєзнавчому музеї діє виставка «Шевченківська 

світлиця Миколи Куделі». 

Дослідник історії Волині Олександр Панасюк стверджує, що за 

період з 1939 по 1941 роки радянською владою було репресовано 

10 % населення. 

Із початку 1940 року на Волині розпочалися масові депортації, 

арешти, вбивства. До Луцька звозили «неугодних» з усіх куточків 

Волині. Архівні документи свідчать, що на 10 червня 1941 року у 

Луцькій в’язниці утримувалося 2117 ув’язнених. Серед них – 

патріотично налаштована молодь, активісти ОУН, 

священнослужителі, представники наукової та творчої 

інтелігенції. Усіх їх планувалося евакуювати у Вологду та 

Астрахань. Для цього виділялося 75 вагонів. Проте 22 червня 

1941 року приблизно о 14:00 Луцьку в’язницю бомбардували 

ворожі німецькі літаки. Після закінчення бомбардування в’язні 

вчинили бунт. Проте втекти пощастило одиницям. Навздогін 

утікачам були вислані наряди НКВС, які розстрілювали їх на місці 

або повертали до в’язниці. Наступного дня під цими мурами були 

розстріляні тисячі в’язнів. Тіла закопали в кількох ямах на 

території колишнього кляштору. Трупи присипали вапном. 

Так на території Луцької в’язниці НКВС, за наказом Берії, 

відбувалася так звана ліквідація бранців, яких тодішня влада не 

могла евакуювати вглиб СРСР. 

У 2017-му земля видала нагора одне з страшних поховань на 

території монастиря. Коли ремонтували дорогу під входом до 

колишньої вязниці, виявили кістки. Після розкопок з’ясувалося, 

що то – одна з ям, де нарахували більше сотні вбитих. Переважна 

більшість – чоловіки від 18 до 20, рідше до 40 років. Після 

ексгумації ці останки перепоховали на подвір’ї монастиря. 
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Встановили пам’ятні дошки з іменами розстріляних, де щороку 

23 червня відбуваються заходи щодо вшанування загиблих. 

Монумент на честь жертв розстрілів було відкрито у 

2004 році. Автор – архітектор Андрош Бідзіля. Монумент 

установлено з ініціативи Обласної Асоціації волинських 

незалежних письменників імені Павла Чубинського, коштом 

Луцької міськради й родини Ничипоруків (Канада). 

Післявоєнна історія будівлі. У 1958-му році, чиновники 

Радянської України вирішили розмістити у стінах Луцької в’язниці 

музичне училище. Так, у цих мурах аж до 1998-го вчили 

прекрасному дітей, як би цинічно це не звучало. Камери для в’язнів 

стали навчальними класами, коридор прикрасили величезним 

панно зі скрипалями…, але моторошна історія «просочувалася» 

крізь закривавлені міцні стіни. Сьогодні частину споруди займає 

монастир, там проведено реконструкцію і облаштовано келії. 

У 2012-му в цих стінах відкрили і церкву. Назвали її на честь 

новомучеників і сповідників ХХ століття. Там щодня звучить 

молитва і поминають жертв, що полягли під цими мурами. 

Про тюремне минуле пам’ятки «свідчать» ґрати на вікнах і 

навіть дивні вічка в стінах, що колись слугували для того, щоб з 

однієї кімнати стежити за тим, що відбувається в іншій. 

Як розповідає благочинний монастиря ієромонах Арсеній, церква 

розташована в одній із загальних камер. За деякими свідченнями, 

саме в цих стінах катували під час допитів в’язнів. У центрі храму – 

ікона, яку луцький художник  Володимир Жупанюк намалював 

спеціально для нього. З неї дивиться Богоматір, довкола якої – 

зображення святих, котрих особливо шанують на Волині, та образи 

луцьких в’язнів, за плечима яких стоять мури старого Луцька. 

Тут же, у храмі, можна побачити карцер, який розкопали під час 

облаштування храму. Невелике приміщення було дощенту 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2004
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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засипане землею. До нього вели низькі двері, що замуровані. 

Нинішні господарі споруди припускають, що саме через ці двері у 

карцер потрапляли ув’язнені. Усередині – зруйнована цегляна 

кладка, що може свідчити і про те, що сюди кидали гранати під 

час розстрілу в 1941 році. 

Доля пам’ятки все ще не вирішена. Волинські історики, 

громадські діячі, очевидці подій 1941-го та родичі розстріляних 

вважають, що в цих мурах мало б знайтися місце і для 

облаштування музею. Щоправда, для цього треба суттєві 

інвестиції. А поки що і в храмі, і в обителі-тюрмі невпинно лунає 

молитва, яку звершують ченці Замкового Свято-Архангельського 

чоловічого монастиря.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки 5, 6.  

Монастир  

Святої Бригіти 
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Рисунок 7. 

Монастир  

Святої Бригіти 

(Луцька в’язниця). 

Пам’ятні дошки 

жертв розстрілів 

1941 р. 
  

Рисунок 8. 

Монастир  

Святої Бригіти 

(музичне училище 

1958–1998 рр.) 

  

Рисунок 9.  

Замковий Свято-

Архангельський 

чоловічий монастир 

УПЦ КП 

Рисунок 10.  

Монастир  

Святої Бригіти 
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2. Синагога (Малий замок,1626 р.) 

 
 

Місцезнаходження, адреса: вул. Данила Галицького, 33 (Старе 

місто). 

Головна Луцька синагога (далі Синагога) – пам’ятка культової 

єврейської архітектури XVII століття, це найстаріша будівля в 

південно-західній частині старого Луцька, яка, в основному, була 

заселена євреями. Синагога побудована з дозволу польського 

короля Сигізмунда ІІІ, за сприяння численної єврейської громади 

Луцька. Цікавою була умова, поставлена королем: храм мав бути 

нижчим від  костелу домініканів (нині Святих Апостолів Петра і 

Павла) і виконувати оборонні функції. Саме завдяки такому 

рішенню Синагога є унікальною пам’яткою сакральної 

архітектури. Її особливістю є прибудована до молитовного залу 

оборонна вежа, а традиційною ознакою часу будівництва є низка 

ніш (бійниць) в арковому завершенні всієї споруди. Будівля 

Синагоги складається з квадратного молитовного залу 

Рисунок 11. Велика синагога (малий замок, 1629 р.)  



44 
 

і п’ятиярусної вежі, що також має форму квадрата. До Синагоги 

примикала будівля школи і молитовний зал для жінок.  

Відкриття Синагоги відбулося в 1620 році.  Існують версії, що 

будівля Синагоги – це перебудований один із палаців князя 

Любарта, частина системи укріплень міста. Для цього 

припущення є кілька підстав: при первинному архітектурному 

огляді виявилося, що північно-східна стіна має вкраплення іншої 

споруди з інакшим кольором цегли, характером кладки; під 

Синагогою є підземелля, також не досліджені. Частина з них має 

таке розташування, якого немає у жодній іншій оборонній 

синагозі. Це також може пояснюватися тим, що Синагога 

частково стоїть на якійсь попередній споруді. Існують 

непідтверджені (але і не спростовані) відомості про те, що король 

Казимир ІV Ягеллончик передав луцьким євреям приміщення 

колишнього арсеналу, який розташовувався на місці теперішньої 

синагоги. Однак жодна з версій не має документального 

підтвердження. 

Питання про те, хто був архітектором, виконавцем робіт, також 

залишається відкритим.  

Синагога була потужним осередком єврейської духовності, 

освіти і культури на Волині. Храм був діючим аж до початку 

Другої світової війни. У  1942 році місто було окуповане 

німецькими військами. Вони створили на території міста 

3 єврейські  гетто.  

У серпні та вересні 1942 року близько 17 000 в’язнів гетто були 

розстріляні. Тоді ж була закладена вибухівка в Головну Синагогу. 

Поки що достовірно не відомо, в який день відбувся вибух. Було 

повністю знищено двоповерхові приміщення, місцями дах 

молитовного залу й аттик, сам зал сильно зруйнований. Вежа 

майже не зазнала руйнувань, втративши тільки 



45 
 

верхні  перекриття. Згідно з описом  1946 року, біма, підвищене 

місце в  синагогах, на якому розміщується кафедра для читання 

П’ятикнижжя  і Пророків та внутрішнє декорування стін добре 

збереглися. Збереженням пам’ятки ніхто не займався, і протягом 

наступних років вона повільно руйнувалася від природних явищ 

та спрямованих людських дій. Так, підземелля частково були 

засипані сміттям, західна стіна майже розібрана, з інтер’єру 

зникла біма, ліпнина, декоративні елементи. Зрештою, об’єкт був 

викреслений зі списку пам’яток архітектури, які охороняються 

державою. На початку  1970-х років міською адміністрацією було 

вирішено знову закласти вибухівку під єврейську руїну для 

наочних навчань із цивільної оборони. За кілька днів до вибуху 

головний архітектор області Н. Санжаров повідомив про акцію 

Держбуд, звідки негайно була відправлена  телеграма до 

відповідальних осіб про заборону підриву. Аби хоч якось 

зберегти пам’ятку старовини, було розроблено проєкт із 

перетворення руїн у спортивний клуб. Проєкт і його втілення 

реалізувалися у 1976–1977 роках (архітектор Ростислав 

Метильницький). Швидкі темпи виконання робіт не дозволили 

провести наукові дослідження руїн, також остаточно було 

втрачено внутрішній поліхромний декор, збережений на той час 

на 30 %, була здійснена прибудова спортивного залу із 

південного боку колишньої синагоги. Крім того, в обхід проєкту 

було отиньковано кам’яним  тиньком  всю споруду з вежею, хоча 

це суперечило принципам реставрації. Фігурний  гребінь 

над  карнизом відновленим не був. Проте позитивним було те, що 

руйнування споруди було зупинено; було відновлено 

декоративний  фриз з аттиком, які частково надали синагозі 

колишнього вигляду; синагозі повернули статус пам’ятки 

архітектури. 
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У наші дні Синагога не є чинною, а використовується як 

приміщення спортивного клубу «Динамо». В молитовному залі 

влаштовано спортивний зал. 30 травня 1995 року на стіні 

колишньої Синагоги встановлено пам’ятний знак загиблим 

євреям Луцька, де також коротко розповідається про 

будівництво споруди. Пам’ять про луцьку Велику синагогу 

підтримується закордонними дослідниками та музейниками. 

Так,  у музеї єврейської діаспори в  Тель-Авівському 

університеті зберігається макет Синагоги, якою вона була до 

другої половини XIX століття. На макеті відображено елементи, 

які після цього часу з певних причин були втрачені.  

Джерело відомостей про об’єкт: Праця Ростислава 

Метельницького «Деякі сторінки єврейської забудови Луцька» 

описує історичний та архітектурний аспект синагоги. Веб-сайт: 

old-lutsk.at.ua 

 

Додаток Б 

ГЛОСАРІЙ 

 

Віртуальний тур (екскурсія) – це комбінація панорамних 

фотографій (сферичних або циліндричних), коли перехід від 

однієї панорами до іншої здійснюється через активні зони (їх 

називають точками прив’язки або точками переходу), що 

розміщуються безпосередньо на зображеннях. 

Термін «virtual» з англійської перекладається як «фактичний» 

або «той, що відповідає дійсності». Таким чином, можна 

стверджувати, що віртуальний – це змодельоване явище за 

допомогою комп’ютерних технологій, але таке, що відповідає 

дійсному, існуючому в реальному житті. 

http://old-lutsk.at.ua/
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Віртуальний музей являє собою набір електронних 

артефактів і інформаційних ресурсів, практично все, що може 

бути цифровим. Колекція може включати в себе картини, 

малюнки, фотографії, схеми, записи, відеофрагменти, газетні 

статті, стенограми, інтерв’ю, чисельні бази даних і безліч інших 

предметів, які можуть бути збережені на файл-сервері 

віртуального музею. Особливість віртуального сервера полягає 

в тому, що на ньому можуть бути представлені тисячі зображень 

творів мистецтва з максимально докладним текстом.  

Види віртуальних музеїв: віртуальні експозиційні галереї чи 

окремі тематичні виставки, що є цифровими аналогами реальних 

експозиційних залів, колекцій та виставок відповідного музею 

(вони репрезентовані на веб-сайті цього музею); віртуальні музеї 

«другого покоління», створені шляхом суміщення масштабних 

міжмузейних колекцій та експозиційних галерей; такі музеї 

поєднують у собі цифрові зображення реальних пам’яток, що 

зберігаються й експонуються у сотнях різних музеїв, розкиданих 

по всьому світу; музеї віртуального мистецтва (net-art). За своєю 

суттю, net-art-творіння – це сукупність візуальних та акустичних 

образів, анімації, тексту, графіки, алгоритмізованої естетичної 

взаємодії різного роду додатків і програм, що втілюють 

авторський задум. 

Віртуальна галерея володіє функціями перегляду або 

прослуховування мультимедійних даних (фото, аудіо, відео, 

анімація, 3D-зображення та ін.). За допомогою фото-, відео- та 

аудіоматеріалів віртуальної галереї можна переглянути 

експонати, прослухати їхню історію та оцінити їхній стан, тобто 

отримати вичерпну інформацію про експонати. 

Віртуальна музейна експозиція будується як послідовність 

«вікон» і «посилань», що відкриваються. В результаті складається 
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картинка, яка визначається монтажем відразу декількох 

елементів (зображення, звуку, тексту, дизайну), що 

сприймаються як єдине ціле. 

Віртуальні виставки створені  виключно на електронних 

муляжах (3D-моделях) та електронних копіях, що володіють 

абсолютними кінетичними можливостями і дозволяють музею 

розширити межі своєї діяльності і миттєво «змонтувати» свою 

виставку в будь-який точці світу, де є можливість виходу в 

Інтернет. «Віртуальні виставки» успішно виконують окремі 

функції реальних виставок: функцію публікації музейних 

колекцій і науково-просвітницьку, хоча реальний музейний 

предмет у них відсутній, а є лише його електронна копія. 

Онлайн (англ., on line – «на лінії», «на зв’язку», «у мережі») – 

такий, що знаходиться у стані підключення; у режимі реального 

часу. 

Екскурсія – 1) одна з форм організації пізнавальної діяльності 

дорослих і дітей; 2) відвідування музеїв, виставок, інших місць 

туристського показу з метою ознайомлення з їх експозиціями чи 

об’єктами; 3) короткочасні поїздки або пішохідні прогулянки, що 

здійснюються з пізнавальними цілями і організовуються на 

колективній або індивідуальній основі. 

Портфоліо екскурсовода – тека або електронна папка, що 

містить матеріали (тексти, світлини, карти-схеми, відео, 

мультимедійні презентації, інші матеріали), систематизовані 

відповідно до тематики екскурсій. 

Пазл-екскурсія – ігрова форма екскурсії, що передбачає: 

а) складання з пазлів світлин екскурсійних об’єктів міста, області; 

б) спільне здійснення (або розроблення) презентаційної міні-

екскурсії по місту, області. 
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1. Бабарицька В. К., Короткова А. Я., Малиновська О. Ю. 
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